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Relatórios das Sessões – Grupo 2 

 
Data: 12-01-2012                                                                                                 Sessão nº1 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Is., Da., Ro., Ma. e At.. 
 
Esta foi a primeira sessão de psicomotricidade deste grupo. O grupo é constituído por 
nove alunos, oito do 3º ano e um do 4º ano. Nesta sessão apenas estiverem presentes 
cinco alunos pois a professora dos restantes quatro alunos atrasou-se no preenchimento 
do questionário SDQ (Strenghs and Difficulties Questionaire) pelo que os encarregados 
de educação ainda não tinham autorizado a participação dos seus educandos nas 
sessões de psicomotricidade. Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e 
levámos o grupo para o ginásio, onde decorrem as sessões de psicomotricidade. 
Pedimos aos alunos que se sentassem em círculo connosco e passámos à nossa 
apresentação e explicação em que consistiam as sessões de psicomotricidade, a sua 
duração e regularidade, e o que íamos fazer nesse dia. Os alunos estiverem atentos não 
tendo colocado nenhuma dúvida. 
A primeira atividade realizada foi o “Balão dos nomes” em que o aluno que tivesse o 
balão na mão tinha de dizer o seu nome, idade, animal preferido, atividade que mais 
gosta de fazer e a cor preferida, para assim podermos conhecer melhor os alunos. Após 
todos se terem apresentado perguntámos algumas coisas que tinham sido ditas para ver 
se estavam atentos. Os alunos gostaram da atividade tendo prestado bastante atenção e 
memorizado a maioria do que foi dito.  
A segunda atividade feita foi o “Quente e frio das regras” em que os alunos criaram as 
regras das sessões, escrevendo-as de seguida nas cartolinas (vermelha: o que não se 
pode fazer; verde: o que se pode fazer). Todos participaram de modo igual na atividade 
tendo o At. mostrado mais entusiasmo que os colegas, querendo sempre dizer regras 
novas. As regras que ficaram definidas para as sessões de psicomotricidade deste grupo 
foram: 

O que se pode fazer O que não se pode fazer 
Brincar e aprender Bater 

Ter atenção Gritar 
Esperar pela vez Mexer no material 

Por o dedo no ar para falar Sair sem pedir 
Cumprir as regras Chamar nomes 

Respeitar toda a gente  
Após termos escrito as regras ficou acordado com os alunos que conforme fosse 
surgindo a necessidade de criar novas regras, ao longo das sessões, estas iriam ser 
escritas na cartolina. 
A última atividade feita com este grupo foi “Como ando eu?” em que as crianças tinham 
de se deslocar no espaço imitando os animais que eram sugeridos por nós. Esta 
atividade permitiu aos alunos libertarem energia, acedendo a diversos modos de 
respiração. Os alunos gostaram da atividade e estiverem atentos às mudanças que eram 
feitas por nós. 
No final da sessão relembrámos as atividades feitas e os alunos disseram se tinham 
gostado ou não. Todos os alunos gostaram mostrando-se motivados a voltar na semana 
seguinte. Passámos de seguida a autoavaliação do comportamento dos alunos durante a 
sessão. Para tal, explicámos que o comportamento seria avaliado utilizando três símbolos 
diferentes: um “sorriso” quando o comportamento é bom, “chorar” quando o 
comportamento é mau, e “confuso” quando o comportamento é razoável. Ficou acordado 

Imagem 1 – Símbolos do comportamento 
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com os alunos que quando estes tivessem 30 “sorrisos” no comportamento, poderiam 
escolher uma atividade para fazer na sessão seguinte. Mas por cada “chorar” que 
tivessem no comportamento anularia um “sorriso”, para assim perceberem melhor as 
consequências dos seus comportamentos. Todos os alunos realizaram as atividades 
cumprindo os objetivos e as regras pelo que todos mereceram “sorriso” (bom 
comportamento). O Ma. foi o primeiro a realizar a avaliação do comportamento pois tinha 
de ir para a aula de EMRC (Educação Moral Religiosa Católica). No final da sessão 
fomos levar os alunos às respetivas salas. 
 
 
 
Data: 26-01-2012                                                                                                 Sessão nº2 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Maria Melo, Is., Da., Ro., Ma., Ad., 
At., Pe., Di. e Jo. 
 
A segunda sessão de psicomotricidade deste grupo não decorreu no dia 19 de Janeiro 
como previsto, pois o ginásio estava ocupado com a preparação das atividades de 
receção ao autor António Torrado, pelo que foi adiada para 26 de Janeiro. Antes da 
sessão fomos buscar os alunos às salas e levamos o grupo para o ginásio. Nesta sessão 
entraram quatro alunos novos, o que se mostrou algo perturbador para o grupo já 
constituído, não tanto pela coesão do grupo inicial mas por razões pessoais de cada 
aluno. 
Desde o início que se mostrou difícil o diálogo com os novos alunos. Repetidamente 
foram chamados à atenção, não paravam quietos, sempre a gritar não deixando mais 
ninguém falar e distraindo os restantes colegas. A antipatia entre o At. e as novas 
crianças foi visível.  
Na primeira atividade os alunos, um de cada vez, teriam que tirar um cartão com uma 
emoção, mimar essa emoção e dizer uma situação em que se sentissem assim. Quem 
acertasse dava continuidade ao jogo através dos mesmos passos. Nesta atividade os 
alunos mostraram-se bastante agitados, não conseguiram estar quietos, estavam sempre 
aos pontapés e não conseguiram realizar o que lhes era pedido sem ajuda, mostrando 
grande dificuldade em mimar o sentimento e até alguma vergonha em se exporem 
perante os colegas. A Is. não conseguiu lidar com a constante picardia entre os colegas, 
tendo-se levantado e escondido atrás da grade do material. Uma das estagiárias foi ter 
com ela mas a Is. não queria voltar para a sessão, queria ir para a sala. Após 
conversarem mais um pouco a Is. voltou à sessão.  
A segunda atividade não correu como esperado. As crianças mostraram-se ainda mais 
agitadas, não deixaram participar quem queria, gozavam uns com outros (principalmente 
o At., o Ad., o Jo., o Pe. e o Di.), não estiveram em silêncio e não respeitaram as 
monitoras. As únicas crianças que durante a sessão tiveram um comportamento ajustado 
foram o Ma., a Is., o Da. e o Ro.. 
Para terminar, realizámos a atividade de retorno à calma mas, assim que colocámos as 
mantas no chão, os alunos começaram a rebolar e a puxar as mantas de um lado para o 
outro. Retirámos então as mantas mas os alunos continuaram com o mesmo 
comportamento, não prestando atenção à atividade. O At. ainda correu para outro lado 
para se deitar mas o Ad., o Di., o Jo., o Pe. e o Da. começaram a correr atrás dele, 
impedindo a continuação da atividade. 
No final da sessão passámos à avaliação do comportamento. Apenas a Is., o Da. e o Ro. 
mereceram “sorriso” (bom comportamento). O Di., o At. e o Ma. mereceram “confuso” 
(comportamento razoável) e o Ad., o Jo. e o Pe. mereceram “chorar” (mau 
comportamento). Antes de os levarmos para a sala falámos com eles sobre o 
comportamento durante a sessão e qual o comportamento adequado a estas sessões, 
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para que compreendessem que existem regras e que estas têm que ser cumpridas. 
Como habitual, o Ma., foi o primeiro a autoavaliar o comportamento pois tinha de ir para a 
aula de EMRC. Após a avaliação do comportamento fomos levar os alunos às salas. 
 
 
 
Data: 02-02-2012                                                                                                 Sessão nº3 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Maria Melo, Is., Da., Ma., At., Pe. e 
Di.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
Visto ser dia de greve dos transportes públicos muitos alunos e professores não foram à 
escola tendo três alunos deste grupo faltado: o Ro., o Ad. e Jo..  
No diálogo inicial os alunos partilharam como tinha sido o seu fim de semana e como 
estavam a correr as aulas. Conversámos também sobre o comportamento que tinham 
tido na última sessão e as suas implicações. Os alunos estavam inicialmente muito 
agitados, tendo acalmado enquanto falavam.  
De seguida, pedimos aos alunos que preenchessem o questionário SDQ individualmente 
para podermos dar início à atividade. Os alunos não tiveram dúvidas no preenchimento 
do questionário, tendo apenas o Di. necessitado de um maior acompanhamento para o 
preenchimento do questionário. 
A primeira atividade realizada foi o “Jogo da glória”. Os alunos divertiram-se nesta 
atividade e estavam bastante motivados. A maioria dos alunos teve dificuldade em dizer 
um elogio aos colegas, dando sempre elogios muito semelhantes (e.g. “és bom amigo”, 
“jogas bem futebol”. Na casa onde tinham de dizer um defeito e uma qualidade que 
tivessem a Is. teve alguma dificuldade em pensar numa qualidade sua, sendo necessário 
dar exemplos de algumas qualidades e explicar melhor o conceito de qualidade e defeito. 
O Da., o At., o Ma., e o Pe. estiveram um pouco agitados durante a atividade 
desconcentrando os colegas. O Da. teve dificuldade em concentrar-se na atividade, 
dispersando-se com qualquer estimulo externo. O Di. participou pouco na atividade, 
falando apenas quando lhe era diretamente solicitado. O aluno teve bastante dificuldade 
durante o jogo, sendo necessário os colegas ajudarem-no. A Is. esteve atenta e 
participativa ficando um pouco de lado quando os colegas começavam com brincadeiras 
indevidas para a atividade.  
Após esta atividade passámos para a atividade de retorno à calma, “Massagem facial”. O 
Di. e a Is. realizaram a atividade conforme foi pedido, enquanto que os seus colegas, em 
especial o Pe. e o Da., brincaram muito durante a atividade, concentrando-se apenas já 
no final desta. 
Por fim, realizámos o diálogo final relembrando as atividades feitas e os alunos fizeram a 
autoavaliação do seu comportamento. A Is. e o Di. mereceram “sorriso” (bom 
comportamento), enquanto o Da., o Ma., o At. e o Pe. um “confuso” (comportamento 
razoável). Como habitual, o Ma., foi o primeiro a autoavaliar o comportamento pois tinha 
de ir para a aula de EMRC.  
No final da sessão fomos levar os alunos às suas respetivas salas. 
 
 
 
Data: 09-02-2012                                                                                                 Sessão nº4 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Is., Da., Ro., Ma., At., Pe., Di. e Jo.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
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Quando os alunos chegaram, sentámo-nos todos em roda e cada aluno partilhou como 
tinha sido a sua semana. Enquanto falávamos da semana, o Ro. e o Jo. estiveram a 
preencher o questionário SDQ, pois não estiveram presentes na sessão passada quando 
os restantes colegas preencheram o questionário. Após voltarem ao grupo 
acrescentaram alguns detalhes sobre a semana que queriam partilhar e demos início às 
atividades. 
A primeira atividade feita foi o “Jogo do Robô” em que os alunos estavam divididos em 
dois grupos e todos juntos tinham de desenhar uma imagem mostrada por nós. Os 
alunos estiverem empenhados nesta atividade mas no início tiveram dificuldades em 
comunicar com os colegas para fazer o desenho. Falámos com os alunos e explicámos 
que tinham que falar uns com os outros se não, não iam conseguir fazer a atividade. O 
At. tomou logo a liderança do seu grupo, dizendo como deviam fazer a atividade, e os 
restantes colegas de equipa concordaram. O Da. esteve um pouco agitado pelo que foi 
necessário chamar-lhe constantemente à atenção para este se voltar a focar na tarefa. 
A segunda atividade foi o “Vendado cá vou eu!” na qual os alunos se colocavam aos 
pares e um deles era vendado tendo o outro de indicar o caminho ao colega. Os alunos 
gostaram da atividade querendo repetir, o que não foi possível devido ao tempo da 
sessão. O Jo., o Da. e  o At., estiveram bastante irrequietos, mexendo nos materiais 
quando não deviam e distraindo os colegas quando acabavam o percurso. Os restantes 
alunos realizaram a atividade calmamente, no entanto, mostraram uma grande 
dificuldade em termos de lateralidade.  
Por fim, passámos à atividade de retorno à calma, “viajar na fantasia” em que os alunos 
deitados nas mantas iriam imaginar uma situação descrita por nós. O Jo. o Da. e o At. 
estiveram agitados sendo necessário ficar perto deles para assim conseguirem acalmar e 
deixar os colegas realizar a atividade. 
No final da sessão, os alunos fizeram a autoavaliação do comportamento tendo o Da., o 
At. e o Jo. merecido o “confuso” (comportamento razoável) pois estiveram um pouco 
agitados durante a sessão, destabilizando assim o resto do grupo, e os restantes alunos 
mereceram “sorriso” (bom comportamento). Como habitual, o Ma., foi o primeiro a 
autoavaliar o comportamento pois tinha de ir para a aula de EMRC.  
Após a avaliação do comportamento pedimos aos alunos que se organizassem por 
turmas e fomos levá-los às respetivas salas. 
A Is. durante a sessão esteve pouco participativa, não se relacionando muito com os 
colegas. Como neste grupo a Is. é a única rapariga consideramos que isso a inibe, não 
participando muito nas brincadeiras dos colegas. 
 
 
 
Data: 16-02-2012                                                                                                 Sessão nº5 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Is., Da., Ro., Ma., Ad., At., Pe., Di., 
Jo.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
O diálogo inicial começou falando-se do desfile de Carnaval que iria acontecer no dia 
seguinte. De seguida, falámos sobre como tinha sido a semana de cada um dos alunos, 
dando depois início às atividades. Durante este momento, o Ad. esteve com uma das 
estagiárias a preencher o SDQ pois não esteve presente nas duas sessões anteriores em 
que os seus colegas preencheram o questionário. 
A primeira atividade feita foi o “Virar a manta” em que foram organizados dois grupos 
estando cada grupo em cima de uma manta. Um dos grupos era formado pelo Ma., Ad., 
At. e Ro. e o outro grupo era formado pelo Pe., Jo., Da., Is., e Di.. De início os elementos 
de ambos os grupos estavam a trabalhar de forma isolada, cada um tentando uma 
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maneira diferente ao mesmo tempo. Como não estavam a conseguir o At. tomou a 
liderança do grupo dando várias ideias em como poderiam virar a manta em conjunto. O 
Ma. esteve muito distraído durante a atividade, não trabalhando com o grupo, deixando 
os colegas trabalhar sozinhos. O Ad. de início também não colaborou com o grupo, 
parecendo desmotivado com a atividade, mas após algumas chamadas de atenção e de 
os colegas pedirem ajuda começou a participar mais. O Ro. esteve com atenção dando 
também algumas ideias de como poderiam fazer a atividade com sucesso. No outro 
grupo, o Pe. e o Jo. estiveram sempre a brincar, não conversavam com o grupo, tentando 
fazer a tarefa à sua maneira. Voltámos a explicar que para conseguirem virar a manta 
iam ter de arranjar estratégias em grupo, de falarem uns com os outros e pensar como 
poderiam fazer a tarefa. O Di. e a Is. adotaram uma postura mais passiva, sendo 
necessário motivá-los mais para a atividade. O Da. esteve um pouco agitado mas no final 
da atividade já conseguiu trabalhar melhor em grupo. Nenhum dos grupos conseguiu 
fazer a atividade com sucesso devido à brincadeira constante. 
A atividade seguinte foi “Escrever bem nas costas” em que cada aluno tinha uma folha 
nas costas e os restantes colegas tinham de escrever uma coisa boa sobre o aluno. Foi 
muito difícil explicar a atividade pois os alunos estavam muito agitados e faladores. Como 
o comportamento dos alunos estava a ser mau durante a sessão, havendo alunos que 
trocaram algumas ofensas entre si, pedimos para escreverem não só uma coisa boa, 
como também uma coisa má para assim perceberem que todos têm qualidades e 
defeitos. Os alunos levaram a atividade para a brincadeira, desobedeceram as regras 
desta, pelo que considerámos melhor interromper a atividade e falar sobre o 
comportamento que estavam a ter. 
Passámos de seguida à autoavaliação do comportamento. Não realizámos a atividade de 
retorno à calma pois devido ao comportamento desadequado e constantes interrupções 
durante as atividades não houve tempo para o retorno à calma. O Ma., o Ad., o Pe., e o 
Jo. mereceram “chorar” (mau comportamento), e os restantes colegas mereceram 
“confuso” (comportamento razoável). Como habitual, o Ma., foi o primeiro a autoavaliar o 
comportamento pois tinha de ir para a aula de EMRC.  
Após a avaliação do comportamento pedimos aos alunos que se organizassem por 
turmas e fomos levá-los às respetivas salas. 
 
 
 
Data: 23-02-2012                                                                                                 Sessão nº6 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Is., Da., Ro., Ma., Ad., At., Pe., Di., 
Jo.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. O 
Di. não esteve presente na sessão pois não se encontrava na escola. 
Iniciámos a sessão falando sobre como tinha sido a semana dos alunos, tendo cada um 
partilhado o que fez no fim-de-semana. De seguida, falámos sobre o comportamento que 
os alunos tiveram na sessão anterior. Após todos terem falado demos início às 
atividades. 
A primeira atividade a continuação da atividade “Escrever bem nas costas”. Como na 
sessão anterior os alunos estavam distraídos, agitados e sempre a brincar, não foi 
possível acabar a atividade pelo que só lemos o que tinham escrito sobre cada um nesta 
sessão. As qualidades e defeitos que escreveram nas folhas demonstram o 
comportamento dos alunos na sessão passada, transparecendo que não levaram a 
atividade a sério. As qualidades que nomearam do Jo. foram que este era rápido, 
inteligente e amigo. As qualidades que nomearam do Ad. foram que este era fixe, grande 
e brincalhão. As qualidades que nomearam do Ro. foram que este era bom aluno e 
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engraçado. As qualidades que nomearam do Da. foram que este é amigo, grande e que 
sabe correr. As qualidades que nomearam do Pe. foram que este é muito simpático, 
amigo e grande. As qualidades que nomearam do Ma. foram que este é rápido e 
brincalhão. As qualidades que nomearam da Is. foram que esta é amiga, inteligente e 
leal. As qualidades que nomearam do At. foram que este é rápido, bom amigo e bonito. 
As qualidades que nomearam no Di. foram que é muito bom jogador de futebol, amigo e 
grande. Enquanto liamos o que tinham escrito a cada aluno os alunos começaram a falar 
uns com os outros pelo que tivemos de parar, voltar a explicar que tínhamos de cumprir 
as regras das sessões para podermos fazer as atividades, e depois demos continuação à 
leitura das folhas. A cada folha que liamos os alunos comentavam e explicavam o motivo 
pelo qual tinha escrito cada uma das qualidades.  
A atividade seguinte foi o “Transporte sem mãos”. Nesta atividade os alunos 
encontravam-se aos pares e tinham de transportar vários objetos de um lado ao outro do 
ginásio sem usar as mãos e sem repetir o modo de transporte. Os alunos gostaram da 
atividade e trabalharam bem em equipa, falando com o seu par e experimentando vários 
modos de transporte dos objetos para ver qual a maneira mais fácil. Os alunos que foram 
terminando foram ajudar os colegas, dando-lhes ideias de como podiam fazer o 
transporte, e os que não estiveram a ajudar os colegas, ajudaram a arrumar o material.  
A atividade de retorno á calma efetuada foi “Eu sou um balão”. Nesta atividade os alunos 
encontravam-se deitados e conforme iam inspirando imaginavam que era um balão a 
encher e depois a vazar. O Ma., o Ad. e o Pe. estiveram a falar durante a atividade, não 
fazendo o que estava a ser proposto, destabilizando o resto do grupo. Os restantes 
alunos fizeram a atividade de modo correto, em especial a Is. que foi a aluna que teve 
mais concentrada na atividade.  
No final da sessão fizemos a autoavaliação do comportamento. A Is., o Da., o Ro., o At. e 
o Jo. tiveram todos um bom comportamento, merecendo um “sorriso”. O Ma, o Ad. e o 
Pe. que tiveram a destabilizar os colegas no final da sessão mereceram um “confuso” 
pois tiveram um comportamento razoável.  
 
 
 
Data: 01-03-2012                                                                                                 Sessão nº7 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Is., Da., Ro., Ma., At., Di. e Jo.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
Nesta sessão o Pe. e o Ad. não estiveram presentes apesar de estarem na escola, 
ficaram na sala a fazer um trabalho que tinham em atraso. 
Quando chegámos ao ginásio, sentámo-nos e falámos sobre como tinha sido a semana 
de cada um. Como esta semana os alunos tiveram alguns testes, disseram que notas 
tinham recebido. 
De seguida, passámos à primeira atividade, “Todos de pé”. Como estavam apenas 
presentes sete alunos, pedimos para se organizarem em dois pares e um trio. De início, 
tiveram dificuldade em fazer os grupos, pelo que, dissemos que caso não decidissem 
faríamos nós os grupos. Conseguiram então agrupar-se tendo ficado o Ma., o Jo. e o Di. 
num grupo, a Is. com o Da., e o At. com o Ro.. A atividade consistia em os alunos se 
sentarem no chão, darem as mãos, encostarem os pés e tinham de se levantar todos ao 
mesmo tempo. Inicialmente, não estavam a conseguir realizar a atividade com sucesso 
pois, cada um tentava à sua maneira sem falarem com o par/grupo. Perceberam então 
que teriam de comunicar com os seus colegas para se conseguirem levantar, tinham de 
pensar e trabalhar em conjunto. Após todos terem conseguido se levantar, pedimos para 
experimentarem todos juntos. Tentaram encontrar várias estratégias mas apesar de 
terem feito um bom trabalho de equipa, não se conseguiram levantar ao mesmo tempo. A 
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Is. e o Di. não deram ideias, fazendo apenas o que os outros lhes diziam, participando 
pouco. 
A atividade seguinte foi a “Palhinhas loucas” em que os alunos estavam divididos em 
duas equipas e tinham de transportar um pedaço de algodão apenas soprando por uma 
palhinha sem o deixar cair no chão. Desta vez fomos nós que fizemos os grupos, tendo 
ficado o At., o Ma. e o Ro. num grupo, e no outro grupo ficou o Jo., a Is., o Da., e o Di.. 
Ambos os grupos realizaram a atividade com sucesso apesar de alguns elementos 
estarem um pouco agitados (Ro. e Da.). Após terem sido chamados à atenção voltaram-
se a focar na atividade, tendo o Ro. pedido desculpa pelo seu comportamento. 
Na atividade de retorno à calma, “Quando o corpo para”, os alunos tinham de se 
movimentar pela sala e consoante a instrução das estagiárias iam parando de mexer 
determinadas partes do corpo. Os alunos aderiram bem à atividade, estando atentos e 
entusiasmados. O At. e o Jo. a meio da atividade vieram-se sentar no banco pois não 
estavam a cumprir a instrução dada, tendo pedido desculpas pelo seu comportamento. 
No final da sessão realizámos a autoavaliação do comportamento. Como todos os alunos 
tiveram um bom comportamento durante a sessão tendo o Ro. e o Da. apenas se 
distraído um pouco durante uma das atividades e o Jo. e o At. numa outra, todos 
mereceram “sorriso” (bom comportamento). No momento da avaliação do comportamento 
dos quatro alunos que estiveram mais agitados numa das atividades, os colegas deram a 
sua opinião sobre o que achavam que esses alunos mereciam e o motivo.  
No final da sessão os alunos organizaram-se por turmas e fomos levá-los às respetivas 
salas. 
 
 
 
Data: 08-03-2012                                                                                                 Sessão nº8 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Is., Da., Ro., Ma., 
Ad., At., Pe., Di. e Jo.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
Nesta sessão esteve presente a estagiária de 3º ano, Ana Filipa, e como nunca tinha 
comparecido às sessões deste grupo, apresentámos a Ana Filipa aos alunos. De início os 
alunos estavam muito agitados, pelo que foi necessário chamar constantemente à 
atenção para podermos falar de como tinha sido a semana de cada um. 
A primeira atividade feita foi o “Olá!”. Durante esta atividade os alunos estiveram muito 
agitados, desatentos, atirando-se para cima uns dos outros. Quando a atividade acabou, 
falámos sobre o comportamento dos alunos durante esta, e explicámos que tal 
comportamento não era aceitável, pelo que, se na atividade seguinte voltassem a repetir 
aquele comportamento, interrompíamos a atividade.  
A atividade seguinte foi o “Campo Minado” em que os alunos tinham de atravessar um 
campo, de um lado ao outro, sem pisar as minas, tendo para isso de decorar o que os 
colegas iam fazendo de modo a não cometerem os mesmos erros. Os alunos estiveram 
todos muito atentos e entusiasmados durante a atividade. O primeiro percurso era mais 
fácil, os alunos estavam mais concentrados, pelo que rapidamente descobriram o 
caminho. No segundo percurso alguns alunos estavam distraídos, nomeadamente o Ma. 
e o Pe., cometendo assim o mesmo erro que o colega anterior tinha cometido. O Ro. foi o 
aluno que esteve com mais atenção durante a atividade, apesar de ter sido necessário 
chamar-lhe à atenção por estar a subir ao espaldar durante o jogo. Nesta atividade os 
alunos tinham a tendência de se ajudarem mutuamente, indicando o caminho uns aos 
outros, sendo necessário voltar a explicar que no jogo não podiam ajudar os colegas pois 
estes tinham de estar com atenção à atividade para descobrirem o percurso correto. 
Explicámos que apesar de ser bom ajudar os colegas, há momentos em que não o 
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devemos fazer para não infringirmos as regras, neste caso, as regras do jogo. Como esta 
atividade se prolongou, não houve tempo de realizarmos a atividade de retorno à calma. 
Voltámos todos a sentar e perguntámos aos alunos o que tinham aprendido nesta 
sessão. A maioria dos alunos respondeu que tinha aprendido a estar com atenção e que 
era importante cumprimentar as pessoas e respeitar os outros. Procedemos depois à 
autoavaliação do comportamento. Como habitual, o Ma., foi o primeiro a autoavaliar o 
comportamento pois tinha de ir para a aula de EMRC. De uma maneira geral, o grupo 
portou-se bem, estando muito irrequietos de início, mas de seguida conseguiram acalmar 
e focar-se nas atividades. A Is., o Ad., o Di. e o Jo. mereceram “sorriso” (bom 
comportamento). O Ro. também teve um bom comportamento durante a sessão apesar 
de no início estar um pouco agitado, como o resto do grupo, e de na segunda atividade 
ter subido ao espaldar, pelo que mereceu o “sorriso” mas avisámos que se na sessão 
seguinte tivesse o mesmo comportamento não iria ter outra vez “sorriso”, mas sim 
“confuso” (comportamento razoável). O Da. e o At. estiveram muito irrequietos na 
primeira atividade, tendo feito a segunda atividade com muita atenção. No entanto, como 
na semana anterior tinham recebido um “sorriso” no comportamento, com aviso de caso 
voltassem a estar desatentos ou a brincar durante as atividades na sessão de hoje iriam 
receber um “confuso”, receberam os dois o “confuso” (comportamento razoável). O Ma. e 
o Pe. como estiveram um pouco desatentos e a brincar, mereceram ambos um “confuso”. 
No entanto, quando chegou a altura de voltar para a sala, o Pe. começou a brincar e a 
gritar, pelo que, o “confuso” no seu comportamento foi retirado e foi colocado o “chorar” 
(mau comportamento). Como já tinha sido explicado a todos os alunos, o seu 
comportamento conta desde o momento em que saem da sala até ao momento em que 
voltam para a sala de aula, pelo que, o aluno percebeu o motivo da mudança da 
avaliação do seu comportamento. 
 
 
 
Data: 22-03-2012                                                                                                 Sessão nº9 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Is., Ma., At., Pe. e 
Di.. 
 
Esta sessão deveria ter ocorrido no dia 15 de março mas tal não foi possível pois os 
alunos tiveram teste de matemática na hora da sessão. Antes da sessão fomos buscar os 
alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. A sessão ocorreu no dia 22 de março, 
sendo a última do 2º período na qual apenas estiveram presentes cinco alunos pois, 
devido à greve geral que ocorreu neste dia, os restantes alunos não se encontravam na 
escola.  
No diálogo inicial falaram sobre como tinha sido a sua semana e o que iriam fazer 
durante as férias da Páscoa. O Pe. estava muito entusiasmado e falador, não deixando 
os colegas falar. Pedimos ao Pe. que deixasse os colegas falarem e, no final da sessão, 
se quisesse poderia dizer as restantes atividades que iria fazer nas férias. A Is. e o Di. 
estiveram em silêncio falando apenas quando lhes era feito uma pergunta diretamente.  
A primeira atividade feita foi o “Vólei do lençol”. Os alunos fizeram duas equipas, ficando 
cada equipa com um lençol, e tinham que usar o lençol para atirar a bola para o campo 
adversária e recebê-la quando a outra equipa lançava. Uma das equipas era formada 
pelo Ma. e o At. e a outra equipa pelo Di., o Pe. e a Is.. O grupo do Pe., Di. e Is. teve 
muita dificuldade em realizar a atividade pois não comunicavam entre eles, sendo 
necessário fazer pausas constantemente e dizer para eles combinarem como iam fazer. 
Apenas a Is. falava com os colegas e esperava que estes estivessem prontos para lançar 
a bola enquanto o Pe. e o Di. eram muito impulsivos não esperando pelos restantes 
colegas. O grupo do Ma. e At. desde o início estabeleceu uma boa comunicação tendo 
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ambos trabalhado bem em equipa. Ao ver que os colegas da outra equipa estavam com 
dificuldade na atividade, o At. parou e explicou aos colegas como tinham que fazer, 
dizendo-lhes para experimentarem até conseguirem. Os alunos gostaram todos da 
atividade, não querendo terminá-la. 
A atividade seguinte foi o “Desarmar a bomba” em que os alunos usando apenas duas 
cordas tinham de retirar uma garrafa que estava no centro de um círculo. Para esta 
atividade mantiveram-se os mesmos grupos da atividade anterior. O Ma. e o At. 
realizaram bem a atividade, tendo procurado encontrar novas estratégias sempre que 
não conseguiam retirar a garrafa do círculo. A Is. e o Di. estavam muito empenhados 
durante a atividade, no entanto, o Pe. era muito impulsivo tentando fazer a atividade 
sozinho, sem falar com os colegas. Após explicarmos várias vezes que este tinha de 
combinar primeiro com os colegas como fazer e não podia fazer sozinho, o Pe. continuou 
com o mesmo comportamento, pelo que lhe pedimos para se ir sentar enquanto os 
colegas realizavam a atividade. Com a saída do Pe. a Is. e o Di. conseguiram trabalhar 
melhor realizando a atividade com sucesso. 
A última atividade feita foi a atividade de retorno à calma “Os 5 sentidos”. Durante a 
atividade os alunos estiveram muito irrequietos e desatentos, sendo necessário chamar-
lhes constantemente à atenção, o que quebrava a atividade. O At. esteve sempre a 
mexer-se, colocando-se em cima dos colegas, e a falar. Chamamos-lhe a atenção várias 
vezes mas como continuou a fazer o mesmo dissemos-lhe para ir para o banco. Como os 
restantes alunos continuavam também muito agitados terminámos o retorno à calma e 
pedimos-lhes para se sentarem. Apenas a Is. esteve concentrada durante o retorno à 
calma. 
No diálogo final falámos sobre o comportamento dos alunos na atividade de retorno à 
calma e que foi devido a este que a atividade foi mais curta. De seguida, os alunos 
falaram sobre as atividades realizadas e o que tinham aprendido em cada uma. A Is. e o 
At. estiveram muito participativos, enquanto o Di. esteve calado, ouvindo apenas os 
colegas. O Ma. e o Pe. também deram a sua opinião estando no entanto um pouco 
distraídos. Para finalizar os alunos realizaram a autoavaliação do comportamento. 
Apenas a Is. mereceu um “sorriso” pois foi a única que manteve um bom comportamento 
ao longo da sessão. Os restantes alunos mereceram um “confuso” pois no total da 
sessão, tiveram um comportamento razoável. 
No final da sessão os alunos organizaram-se por turmas e fomos levá-los às respetivas 
salas.  
 
 
 
Data: 12-04-2012                                                                                               Sessão nº10 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Is., Ma., At., Ro., Da. e Di.. 
 
Esta foi a primeira sessão de psicomotricidade do segundo período. O Jo., o An. e o Pe. 
não foram à sessão, o primeiro pois não foi à escola, e os restantes porque tinham 
trabalhos em atraso. Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o 
grupo para o ginásio.  
Começámos a sessão a falar sobre como tinham sido as férias dos alunos e o que tinham 
feito. O Ro. e o At. estavam muito agitados, querendo estar sempre a falar e sempre a 
mexerem-se.  
Depois da nossa conversa começámos as actividades, mais precisamente pela do “gato 
e rato”. Nesta actividade pedimos aos alunos 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 
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podem defender se sentem e como devem agir. Os alunos 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 correcto a adoptar em cada um.  
Apesar de tentarmos fazer com que eles reflectissem sobre a situação, eles ignoraram o 
que lhes queríamos dizer e optaram por brincar com as situações, principalmente o Ma. e 
o Di., sem perceberem a importância do que tinha sido dito. Apenas o Ro. conseguiu 
intervir adequadamente e explicar o seu ponto de vista sobre a história. 
Findas as nossas reflexões passámos à actividade “sem falar”. Nesta actividade eles 
teriam que fazer mímica de situações da vida diária mas de forma repartida, ou seja, um 
sabia o que iria fazer e realizava a mimica para outro que por sua vez teria que reproduzir 
o que vira ao colega que tinha saído do ginásio. Esta atividade foi realizada de forma 
pacífica, no entanto os alunos não conseguiram comunicar entre eles da melhor forma 
possível já que grande parte da mensagem se perdia entre eles, na passagem da 
informação de uns para os outros. Apenas conseguiram identificar 1 situação das três 
possíveis, mas estiveram motivadas e participativas. O Ma. foi o que esteve mais 
desatento e mais confusão causou, recusando-se inclusive a participar em algumas 
situações.  
 
Antes da avaliação do comportamento, realizámos a relaxação que correu mal. Enquanto 
se lia a história para eles interpretarem, eles preferiram correr pelo ginásio, mandarem-se 
para cima uns dos outros, entre outras situações. Com a nossa chamada de atenção a 
maioria dos alunos acalmou. O Ma. devido ao seu comportamento foi para o banco e não 
participou da atividade. 
 
No diálogo final falámos sobre o comportamento dos alunos durante a sessão. De 
seguida, os alunos falaram sobre as atividades realizadas e o que tinham aprendido em 
cada uma. A Is. e o Ro. estiveram muito participativos, enquanto o Di. esteve calado, 
ouvindo apenas os colegas. O Ma. deu a sua opinião estando no entanto um pouco 
distraído. Para finalizar os alunos realizaram a autoavaliação do comportamento. A Is., o 
Ro., o At. e o Da. mereceram um “sorriso”, o Di. mereceu “confuso” pois no total da 
sessão teve um comportamento razoável e o Ma. mereceu “triste” pelo seu 
comportamento desadequado durante toda a sessão. 
No final da sessão os alunos organizaram-se por turmas e fomos levá-los às respetivas 
salas 
 
 
Data: 18-04-2012                                                                                               Sessão nº11 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Is., Ro., Ma., At., Da., Di., Ad., Pe., 
Jo. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
Nesta sessão todos os alunos estiveram presentes. 
Quando chegámos ao ginásio, sentámo-nos e falámos sobre como tinha sido a semana 
de cada um. Durante o diálogo o Ma. esteve bastante desatento e conversador, tendo 
distraído o Ad., Pe. E o At..  
Terminado o nosso diálogo passámos às actividades planeadas para a sessão. 
A primeira actividade foi a “Cadeiras das emoções” na qual os alunos teriam que correr 
em torno de oito cadeiras ao som de uma música, e quando a música parasse teriam de 
se sentar. O aluno que ficava de fora tinha de realizar uma mímica sobre os sentimentos, 
e os outros alunos tinham de acertar para o colega poder voltar ao jogo. Os alunos 
realizaram bem as mímicas mas estiveram sempre muito irrequietos e desatentos. O At.  
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e o Pe. preferiram estar a brincar do que a prestar atenção às mímicas que os colegas 
realizaram. O Ma. durante a atividade amuou e foi para o banco. 
A segunda actividade foi a “Corrida dos sentimentos” em que os alunos iriam estar todos 
numa ponta do ginásio, e a estagiária na outra ponta escondendo a cara enquanto dizia 
“1, 2, 3, macaquinho do chinês”. Enquanto estava com a cara tapada os alunos tinham de 
correr e tentar chegar a ela, parando quando esta destapasse a cara. O primeiro aluno a 
chegar escolhia um papel com um sentimento e teria de dizer uma vez que se sentiu 
assim, e de seguida os seus colegas teriam também de responder. Os sentimentos que 
foram abordados foram “apaixonado”, “contente” e “amigo”. Os alunos deram todos bons 
exemplos de uma vez que se tinham sentido assim, tendo cumprido as regras do jogo. 
Apesar disso, o Ma., o Da. e o Ad. mostraram estar desatentos e apenas focados na 
hipótese de ganharem a corrida, o que motivou alguma confusão entre eles. 
No final da sessão, os alunos realizaram a auto-avaliação do comportamento, não tendo 
feito a actividade de retorno à calma pois como foi necessário interromper as actividades 
para se falar com os alunos sobre os comportamentos apresentados, não houve tempo 
para essa actividade. O Di., o Jo. e a Is. tiveram um bom comportamento durante toda a 
sessão pelo que mereceram um “sorriso”. O Pe., o At., o Ad., o Da. e o Ro. mereceram 
um “confuso” devido às situações anteriormente descritas. O Ma., desrespeitou as 
estagiárias, tendo-se envolvido em conflitos com o At., mostrando um mau 
comportamento, pelo que mereceu um “triste”. Após a auto-avaliação do comportamento, 
os alunos despediram-se e voltaram para a sala. 
 
 
 
Data: 19-04-2012                                                                                               Sessão nº12 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Is., Ro., Ma., Da., Ad., Pe., Jo. 
 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. O 
At. e o Di. não estiveram presentes na sessão pois não se encontravam na escola. 
Iniciámos a sessão falando sobre como tinha sido a semana dos alunos, tendo cada um 
partilhado o que fez no fim-de-semana. De seguida, falámos sobre o comportamento que 
os alunos tiveram na sessão anterior. Após todos terem falado demos início às 
atividades. 
A primeira actividade foi o “bingo dos sentimentos”. Nesta tivemos que dividir o grupo em 
três equipas, o Pe. com o Jo., o Ad. com o Ma. e a Is. com o Ro. e o Da . 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, e colar as mesmas no cartão, ligando a imagem ao sentimento escrito no 
cartão de forma correcta.  
Apesar de alguma agitação, os alunos conseguiram trabalhar bem e os objectivos foram 
cumpridos. A equipa da Is. conseguiu facilmente preencher o cartão, acertando em todos 
os sentimentos à primeira A equipa do Pe. não funcionou bem, tendo havido 
desentendimentos entre eles o que levou a que o Jo. fosse para o banco e o Pe. 
continuasse a procura sozinho. A equipa do Ma. foi a que mais dificuldades apresentou, 
confundindo alguns sentimentos que nada se ligavam às imagens. Tivemos que lhes 
pedir que se concentrassem um pouco mais e olhassem com atenção para o cartão para 
verem o que podiam mudar. Ao fim de algumas tentativas lá conseguiram preencher o  
cartão acertadamente. Após o preenchimento do cartão fizemos uma breve reflexão 
sobre os sentimentos expostos e passámos a actividade seguinte, o “jogo das estátuas”.  
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Neste jogo os alunos 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. 
Os alunos divertiram-se muito com este jogo, no entanto desobedeceram algumas vezes 
às regras impostas, o que levou a que o Ma., o Da., o Pe. e o Jo. fossem para o banco. 
Algumas das questões colocadas foram como se sentia a estátua naquele dia, onde o 
Ro. disse que se sentia feliz porque estava a jogar; o que os deixava felizes, onde o Pe. 
respondeu que era estar com os amigos a brincar e o que os deixava assustados ao que 
a Is. respondeu quando estava sozinha.  
Terminada esta tarefa passámos à relaxação, onde os alunos se deitaram nas mantas, 
fecharam os olhos e ouviram uma música calma. Ao mesmo tempo em que ouviam essa 
música a estagiária pedia que os alunos se lembrassem de um acontecimento que os 
deixou felizes, e que o reavivassem na memória, depois outro acontecimento que os 
deixou nervosos, contraindo todos os músculos demonstrando esse nervosismo e depois 
descontraíssem o corpo vendo as diferenças, entre outras situações. Os estiveram muito 
bem e executaram tudo o que foi pedido, excepto o Ma. que brincou com a situação e 
distraiu o Jo. 
No diálogo final falámos sobre o comportamento dos alunos durante a sessão. De 
seguida, os alunos falaram sobre as atividades realizadas e o que tinham aprendido em 
cada uma. Para finalizar os alunos realizaram a autoavaliação do comportamento. A Is., o 
Ro., e o Ad. mereceram um “sorriso” e os restantes mereceram “confuso” pois no total da 
sessão tiveram um comportamento razoável. No final da sessão os alunos organizaram-
se por turmas e fomos levá-los às respetivas salas 
 
 
 
Data: 26-04-2012                                                                                               Sessão nº13 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Is., Da., Ro., Ma., At., Pe. e Di.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
Nesta sessão o Jo. e o Ad. não estiveram presentes pois não se encontravam na escola. 
No início da sessão os alunos contaram como tinha sido a sua semana e explicámos que 
iriam fazer a atividade por eles escolhida na sessão anterior por recompensa pelos 30 
“sorrisos” (bom comportamento) ao longo das sessões, mas que primeiro iriam realizar 
outra atividade. Os alunos estavam muito entusiasmados, querendo passar rapidamente 
para a atividade por eles escolhida. O Pe. esteve um pouco agitados durante este 
momento, sendo necessário chamar-lhe constantemente à atenção. 
A primeira atividade realizada foi a “caixa surpresa” em que os alunos abriam uma caixa 
e tinham de olhar para a tampa onde estaria uma imagem de uma pessoa muito 
importante e teriam de dizer duas qualidades dessa pessoa. Na tampa da caixa estava 
colocado um espelho, pelo que a imagem que os alunos viam era a sua própria imagem, 
e teriam de dizer duas qualidades suas, mas não podiam dizer a nenhum colega o que 
estava colado na tampa da caixa. Durante a atividade os alunos estiveram com atenção, 
cumprindo as regras do jogo. Todos conseguiram dizer as suas qualidades, no entanto, o 
Di. disse as mesmas qualidades que o colega anterior tinha dito pelo que lhe pedimos 
para dizer outras qualidades diferentes, as quais teve mais dificuldade em dizer. Durante 
a atividade o Pe. esteve um pouco irrequieto sendo necessário chamar-lhe à atenção 
algumas vezes. O grupo gostou da atividade tendo ficado surpreendidos ao verem que a 
pessoa importante eram eles. No final da atividade falámos sobre se achavam fácil ver as 
suas próprias qualidades, tendo todos dito que sim à exceção do Di. que inicialmente não 
respondeu, tendo depois respondido que achava difícil.  
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A atividade seguinte foi o “jogo do mata”, atividade escolhida pelos alunos como 
recompensa pelos 30 “sorrisos” (bom comportamento) obtidos ao longo das sessões. 
Para que todos jogassem pelas mesmas regras pedimos ao Ro. para explicar o jogo, 
tendo este pedido ajuda à Is. para o demonstrar. No final o At. terminou a explicação e 
demos início ao jogo. Os alunos estavam muito motivados, tendo-se divertido bastante e 
cumprindo as regras do jogo por eles estipuladas.  
Para terminar, realizámos o retorno à calma, “para, sente e move”. Antes de darmos 
início à atividade o At. ficou chateado pois, depois de ter sido avisado que só poderiam 
estar três alunos por manta, colocou-se numa manta em que já estavam três colegas 
pelo que lhe pedimos para mudar para a outra manta. o Pe. esteve também um pouco 
irrequieto tendo acalmado ao longo da atividade. Este momento de retorno à calma, é 
sempre um momento muito apreciado pelos alunos.  
No final os alunos realizaram a autoavaliação do comportamento. O At., devido ao seu 
comportamento na atividade de retorno à calma, e o Pe., devido à sua irrequietude ao 
longo da sessão, mereceram “confuso” (comportamento razoável). Os restantes alunos 
mereceram “sorriso” (bom comportamento). 
No final da sessão os alunos organizaram-se por turmas e fomos levá-los às respetivas 
salas. 
 
 
 
Data: 02-05-2012                                                                                               Sessão nº14 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Is., Da., Ro., Ma., Ad., At., Di. e Jo.. 
 
Esta sessão foi uma compensação por falta de alunos numa sessão anterior.  
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
Nesta sessão o Pe. não esteve presente pois não se encontrava na escola. 
No início da sessão os alunos contaram como tinha sido a sua semana e o que tinham 
feito de especial no feriado. O Ad. e o Jo. estiveram um pouco agitados durante a nossa 
conversa, tendo sido necessário chamá-los à atenção diversas vezes.   
Na primeira atividade,  “Eu orgulho-me de…”, os alunos iriam passar um balão entre eles 
e quando a música parasse, o aluno 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 nele. O início desta atividade foi dificultado pelo comportamento dos 
alunos, que estavam muito irrequietos, sempre a deitarem-se no chão ou a falar com o 
colega do lado. Foi preciso algum tempo para que se concentrassem, principalmente o 
Di., o Ad. e o Ma.. Assim que retomámos a atividade alguns alunos quiserem brincar com 
o balão em vez de cumprirem as regras da atividade mas rapidamente aderiram a esta. 
As situações mais referidas como sendo um motivo de orgulho foram o facto de terem 
boas notas, de ajudarem os irmãos e de conseguirem fazer algo que queriam muito. Em 
relação ao que gostariam de fazer que ainda não fazem, os alunos referiram que 
gostariam de ter mais atenção/concentração na sala de aula, melhorar o comportamento 
e passar de ano. No que se refere à questão do que gostavam neles, os alunos disseram 
que era a simpatia, o serem bonitos e serem inteligentes.  
A segunda atividade foi “no teu lugar”. Nesta os alunos teriam que escrever num papel 
um problema ou uma preocupação que tivessem. Após todos terem escrito, entregavam 
esse papel às estagiárias que os distribuíam novamente, para que quem o escrevesse 
não fosse o mesmo que o iria ler. Depois de ler o papel, cada aluno teria que dizer por 
que motivo o que lá estava escrito seria um problema ou uma preocupação, tomando 
assim o lugar do outro. As preocupações mencionadas foram o medo de chumbarem de 
ano, o mau comportamento e uma mais específica, da Is., que mencionava o desejo de 
não ter dislexia. Nesta atividade os alunos mostraram alguma dificuldade em pensar o 
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motivo pelo qual o que liam era uma preocupação, já que eles não a tinham, sendo difícil 
assumir esse papel. A agitação que se formou, sobretudo entre o Ad., o Ma. e o Jo., veio 
destabilizar o decurso da atividade. Após todos lerem os papéis, refletimos sobre as 
respostas e se essas iam ao encontro do que pensava a pessoa que tinha escrito o 
papel, e verificámos que, apesar das dificuldades apresentadas, as respostas dos que 
liam os problemas estavam ao mesmo nível do pensamento dos alunos que escreviam 
esses problemas. 
Terminada esta atividade, e como não tínhamos mais tempo para realizarmos a 
relaxação, passámos à autoavaliação do comportamento. A Is. e o Ro. mereceram 
“sorriso” (bom comportamento) e os restantes mereceram “confuso” (comportamento 
razoável), devido às situações acimas descritas.  
Acabada a autoavaliação, os alunos organizaram-se por turmas e fomos levá-los às 
respetivas salas. 
 
 
 
Data: 03-05-2012                                                                                               Sessão nº15 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Is., Da., Ro., Ma., Ad., At., Pe., Di. e 
Jo.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
No diálogo inicial falámos sobre o comportamento dos alunos na sessão passada e 
perguntámos se tinham algo que quisessem partilhar, que não tivessem dito na sessão 
anterior. Apenas o Pe. falou pois não tinha estado presente na sessão anterior. 
A primeira atividade feita foi o “Como respondia”. Para esta atividade os alunos juntaram-
se aos pares, sendo necessário formar um trio. A Is. ficou com o Ro. e o At., o Ad. ficou 
com o Ma., o Pe. com o Da. e o  Di. com o Jo.. Nesta atividade um aluno seria o fantoche 
e o outro iria controlar o fantoche, respondendo às perguntas feitas pela estagiária, como 
acharia que a pessoa que fazia de fantoche iria responder. Os alunos gostaram da 
atividade tendo-se esforçado para se colocarem no lugar do colega. O Ma. e o Ad. 
estavam constantemente a brincar, apenas prestando atenção quando a pergunta lhes 
era feita, desrespeitando os colegas, tendo chegado a bater um no outro. Após várias 
chamadas de atenção, pedimos aos dois que se sentassem pois não estavam a realizar a 
atividade de modo adequado, perturbando o seu desenvolvimento. O Jo. esteve também 
um pouco agitado, tendo acalmado com o decorrer da atividade. Algumas das respostas 
dadas estavam relacionadas com a escola e o relacionamento com os colegas (e.g. 
“preocupa-me que chumbe de ano”, “sinto-me bem com os meus amigos quando estou 
com eles”) e também sobre bens materiais (e.g. “o meu maior desejo é ter uma 
playstation 3”). O Di. esteve pouco participativo, dizendo “não saber pensar”, não 
respondendo assim a algumas perguntas. Falámos com ele e dissemos que ele poderia 
demorar o tempo que fosse necessário a pensar. O Di. optou sempre pela solução mais 
fácil, dizendo algo que os colegas tinham dito anteriormente. Após terminarmos a 
atividade refletimos um pouco sobre esta, e perguntámos seu consideram a atividade 
difícil. O At. respondeu que era difícil pois é complicado colocarem-se no lugar do outro, e 
pensar no que o outro responderia. 
A segunda atividade foi “o meu corpo” em que os alunos iam mimando algumas situações 
ou sentimentos que a estagiária dizia. Os alunos gostaram da atividade, mostrando-se 
muito motivados e entusiasmados. Todos conseguiram mimar bem as situações, tendo 
dúvida de como mimavam “indiferença”, havendo alguns alunos que não sabiam o que 
era indiferença. Após explicarmos todos conseguiram realizar corretamente a mímica. O 
Jo. e o Ad. começaram a bater um no outro, pelo que lhes pedimos para irem um pouco 
para o banco, e depois voltaram à atividade. De seguida, pedimos a um dos alunos para 



 Psicomotricidade – Grupo 2 
Estagiárias: Ana Cristina Matias & Lígia Cardoso 

Orientadora: Prof. Dra. Celeste Simões 

15 
 

se sentar e os restantes tinham de mimar uma situação em conjunto para o colega 
adivinhar. Os alunos trabalharam bem em conjunto, tendo o Ma. assumido uma posição 
de liderança não querendo ouvir a opinião dos colegas. Chamámos a atenção para o 
facto de todos terem de concordar com os papéis que cada um desempenhava e o Ma. 
voltou ao grupo para decidirem em conjunto. Durante uma das mímica o Pe. e o Jo. 
começaram a bater um no outro parando após serem avisados. Os alunos que ficaram de 
fora tiveram alguma dificuldade em perceber qual a situação mimada, tendo todos 
acertado na terceira tentativa. Nesta atividade o Di. teve pouco participativo. 
Para finalizar, realizámos a atividade de retorno à calma, “todos juntos”. Nesta atividade 
os alunos agrupavam-se em pares, davam as mãos, e iriam movimentar os braços, 
seguindo os movimentos do colega. Para esta atividade os alunos agruparam-se do 
mesmo modo que na primeira atividade. O Ad. e o Ma. começaram a brincar, e quando 
chamados à atenção apenas o Ma. parou, tendo o Ad. continuando a brincar, pelo que 
lhe pedimos para ir-se sentar no banco. Os restantes alunos realizaram a atividade como 
esperado.  
Por fim, falámos sobre as atividades que tinham sido feitas e os alunos realizaram a 
autoavaliação do comportamento. Enquanto os alunos falavam sobre as atividades o Ma. 
estava desatento, tendo gozado com alguns colegas. Como habitualmente, o Ma. foi o 
primeiro a realizar a autoavaliação do comportamento pois tinha de ir para a aula de 
EMRC. Na autoavaliação do comportamento o Ma., o Ad. e o Jo. mereceram “triste” (mau 
comportamento). O Pe. e o Di. mereceram “confuso”. Explicámos ao Di. que não 
interessava apenas estar presente na sessão e não perturbar as atividades, mas também 
participar nelas. A Is., o Da., o Ro. e o At. mereceram todos um “sorriso” (bom 
comportamento). 
 
Data: 10-05-2012                                                                                               Sessão nº16 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Is., Da., Ro., Ma., Ad., At., Pe., Di. e 
Jo.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
Todos os alunos estiveram presentes na sessão.  
Iniciámos a sessão falando sobre como tinha sido a semana dos alunos, tendo cada um 
partilhado o que fez no fim-de-semana. Após todos terem falado demos início às 
atividades. 
A primeira atividade foi “Escolher e negociar”. Nesta atividade começamos por pedir às 
crianças que escrevessem num papel se preferiam visitar o pavilhão do conhecimento ou 
o jardim zoológico, numa visita da escola, não podendo dizer a sua resposta em voz alta. 
Através das respostas dadas os alunos foram divididos em dois grupo, aqueles que 
preferiam visitar o pavilhão do conhecimento e os que preferiam visitar o jardim 
zoológico. Como o jardim zoológico tinha mais alunos perguntámos se havia alguém que 
também gostasse de visitar o pavilhão do conhecimento, tendo dois alunos mudado de 
grupo para o pavilhão do conhecimento. Após os grupos estarem formados, foi explicado 
que estes teriam de imaginar que iam escolher a visita de estudo, tendo cada um dos 
grupos de defender o local que tinham escolhido. Os alunos gostaram da ideia e 
empenharam-se na atividade. Foi dado um tempo inicial para cada grupo pensar e de 
seguida deu-se início ao debate. O Ma. e o Da. que estavam na equipa da visita ao 
jardim zoológico conseguiram defender o seu local de forma correta, usando bons 
argumentos. De seguida foi a vez da equipa do At., da Is. do Ro. e do Pe. defender o seu 
local. O At., a Is. e o Ro. apresentaram os seus argumentos de forma organizada, 
fazendo comparações relativamente com o jardim zoológico. O debate continuou tendo o 
Ma., o Da., o At., a Is. e o Ro. sido quem mais argumentos apresentou, conseguindo 
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defender bem a sua ideia. O Pe., o Jo., o Di. e o Ad. estiveram pouco participativos, 
tendo o Pe. decidido a meio da atividade mudar para a equipa do Ma.. 
No final da atividade perguntámos quantos, após o debate achavam mais interessante 
visitar o jardim zoológico e quantos consideravam mais interessante visitar o pavilhão do 
conhecimento. Após o debate a maioria dos alunos considerou que, segundo os 
argumentos apresentados, a visita ao pavilhão do conhecimento seria a mais 
interessante, pelo que foi declarada ser essa a equipa vencedora. 
Para terminar, realizámos o retorno à calma, “um dia no jardim mágico”. Os alunos 
estiveram um pouco agitados, principalmente o Ad., o Ma., o Jo. e o Pe.  
Por fim, falámos sobre as atividades que tinham sido feitas e os alunos realizaram a 
autoavaliação do comportamento. Enquanto os alunos falavam sobre as atividades o Ma. 
estava desatento. Como habitualmente, o Ma. foi o primeiro a realizar a autoavaliação do 
comportamento pois tinha de ir para a aula de EMRC. Na autoavaliação do 
comportamento o Ma., o Ad., o Jo., o Di e o Pe. mereceram “confuso” e os restantes 
alunos mereceram todos um “sorriso” (bom comportamento). 
 
 
 
Data: 17-05-2012                                                                                               Sessão nº17 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Is., Da., Ro., Ma., Ad., At., Pe., Di. e 
Jo.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
Durante o diálogo inicial os alunos falaram da sua semana e, em especial, do seu fim de 
semana. O Ro. queria partilhar várias coisas connosco sobre o seu fim de semana, mas 
tivemos de lhe pedir para dizer apenas o que ele considerava mais importante pois os 
seus colegas também queriam falar. Enquanto os colegas falavam, o Ma., o Pe. e o Jo. 
não se calavam, interrompendo sistematicamente a conversa, sendo preciso chamá-los à 
atenção várias vezes. Após todos terem falado demos início à primeira atividade, a 
“construindo opiniões”.  
Nesta actividade os alunos 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”. Uma das frases 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 os alunos se dirigiram para a palavra “discordo”. Quando questionados 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. As restantes 
frases também se prenderam com situações que apelavam ao comportamento assertivo 
dos alunos e todos conseguiram decidir corretamente e defender as suas ideias de forma 
adequada. Apesar da atividade ter corrido bem, o Pe., o Di. e o Jo. estiveram muito 
irrequietos e o Da. completamente desatento, seguindo quase sempre os colegas para 
onde fossem. 
A segunda atividade foi “lidar com provocações”. Nesta atividade as estagiárias iriam 
representar uma situação com a ajuda de um aluno e depois seria feita uma reflexão 
sobre essa situação. Numa das situações o Ro. representou um miúdo que queria bater 
nas estagiárias e, quando tal aconteceu, existiram duas respostas distintas – a Cristina 
iria responder com agressividade e eu iria responder de forma adequada. No final, todos 
conseguiram responderam que a Cristina estava errada e que a melhor forma de resolver 
a situação seria como eu tinha feito, ou seja, através do diálogo com o agressor. Outro 
aspecto importante que referiram foi o facto de o Ro. ter pedido desculpa, admitindo que 
tinha tido um mau comportamento. As outras situações focaram aspetos semelhantes e 
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os alunos conseguiram sempre responder de forma acertada, defendendo bem a sua 
escolha. Apesar disso houve alguma desatenção por parte de todos os alunos. 
Por fim, realizámos a atividade de retorno à calma “banho de sol”. Nesta atividade os 
alunos encontravam-se deitados e, seguindo as instruções dadas pela estagiária, 
imaginavam algumas situações. Os alunos tentaram realizar a atividade de forma 
adequada, mas devido a irrequietude do Jo., do Pe., do Ma., do Di. e do Da. não foi 
possível manter a concentração. 
Para finalizar, refletimos sobre o que tinham feito durante a sessão e os alunos 
partilharam o que tinham aprendido. Após este momento, realizámos a autoavaliação do 
comportamento. Na autoavaliação do comportamento o Ma., o Da., o Jo., o Di e o Pe. 
mereceram “confuso” e os restantes alunos mereceram todos um “sorriso” (bom 
comportamento). Acabada a autoavaliação, os alunos organizaram-se por turmas e 
fomos levá-los às respetivas salas. 
 
 
 
Data: 24-05-2012                                                                                               Sessão nº18 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Is., Da., Ro., Ma. e At.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio.  
Iniciámos a sessão falando sobre como tinha sido a semana dos alunos, tendo cada um 
partilhado o que fez no fim-de-semana.  
Após todos terem falado os alunos preencheram o SDQ e a Ficha de Avaliação do 
Impacto do Programa. A Is. necessitou de um maior acompanhamento no preenchimento 
dos questionários pois tem dislexia. 
Quando os alunos acabaram de preencher os questionários (excetuando a Is.) demos 
início à atividade. A atividade realizada foi o “quadrado cego”. Nesta atividade os alunos 
tinham de realizar várias formas geométricas, segurando cada um numa ponta de um 
corda, no entanto os alunos estavam vendados. Nesta atividade os alunos tiveram 
bastante dificuldade em comunicarem uns com os outros e se organizarem. Inicialmente 
houve bastante confusão pelo que tivemos de pedir para os alunos pararem, tirarem as 
vendas e pensarem como tinham de fazer, falando uns com os outros. O At. adotou uma 
postura de liderança, não ouvindo a opinião dos colegas, o que causou alguns conflitos 
na realização da atividade. Visto os alunos não estarem a conseguir realizar a atividade 
todos vendados, tirámos a venda a um dos alunos que ficava responsável por comandar 
os colegas de modo a conseguirem realizar a forma geométrica pedida pela estagiária. 
Após esta atividade, realizámos a atividade de retorno à calma “eu sou uma árvore” em 
que as crianças imaginavam que eram uma árvore nas várias estações do ano. Os 
alunos gostaram da atividade, no entanto o At. esteve um pouco irrequieto. A Is. juntou-
se aos colegas durante a atividade pois demorou bastante tempo no preenchimento dos 
questionários.  
Por fim, os alunos realizaram a autoavaliação do comportamento. Todos mereceram 
“sorriso” (bom comportamento) à exceção do At. que esteve mais irrequieto merecendo 
assim “confuso” (comportamento razoável). 
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Data: 31-05-2012                                                                                               Sessão nº19 
Horário: 14h00 – 14h45                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Is., Da., Ro., Ma., At., Pe., Di., Ad. e 
Jo.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. Esta 
foi a última sessão de psicomotricidade do grupo. 
Iniciámos a sessão falando sobre como tinha sido a semana dos alunos, tendo cada um 
partilhado o que fez no fim-de-semana. Os alunos que não estiverem presentes na 
sessão passada, na altura do diálogo inicial estiveram a preencher o SDQ e a Ficha de 
Avaliação do Impacto do Programa. 
A primeira atividade realizada foi o “juntos pelo papel”. Nesta atividade os alunos estavam 
divididos por equipas, tendo os elementos da mesma equipa os braços unidos por papel 
higiénico. Os alunos tinham de realizar um percurso sem partir o papel higiénico. O Ad. e 
o Pe. não realizaram a atividade a atividade de forma adequada, tendo partido o papel 
mal começaram. Os alunos gostaram da atividade, no entanto consideram-na bastante 
difícil. Para se determinar a equipa vencedora foram feitos vários percursos ganhando a 
que conseguiu ficar mais tempo com o papel.  
De seguida os alunos realizaram a atividade “bowling humano”. Nesta atividade os alunos 
estavam divididos em duas equipas e cada equipa tinha de derrubar os elementos da 
equipa adversária. Os alunos gostaram da atividade tendo o Ad. estado bastante 
distraído, não realizando a atividade de forma adequada. Os restantes alunos estiveram 
empenhados e motivados durante o jogo, tendo arranjado várias estratégias entre si para 
derrubarem a outra equipa. 
Para terminar, e visto ser a última sessão, deixámos os alunos jogarem ao “jogo do mata” 
em vez de fazerem a atividade de retorno à calma. Os alunos divertiram-se, no entanto, a 
meio do jogo houve alguns conflitos entre a Is. e o Ad. e também entre o Ma. e o Pe..  
Quando a atividade acabou realizámos a autoavaliação do comportamento. O Da., o Ro., 
o At., o Di. e o Jo. mereceram “sorriso” (bom comportamento), a Is., o Ma. e o Pe. 
mereceram “confuso” (comportamento razoável) e o Ad. mereceu “chorar” mau 
comportamento. Após a autoavaliação do comportamento despedimo-nos dos alunos e 
fomos levá-los às salas. 
 
 


