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Relatórios das Sessões – Grupo 3 

  
Data: 12-01-2012                                                                                                 Sessão nº1 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Vi., Sa., Hu., Ri., To. e Ro.. 
 
Esta foi a primeira sessão de psicomotricidade deste grupo. O grupo é constituído por 
seis alunos, três do 2º ano e três do terceiro ano. 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, no entanto, o Ro. e o Ri. estiveram muito agitados, 
destabilizando um pouco o resto do grupo. 
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. 
Durante a atividade o Ro. teve dificuldade em ficar no seu lugar e esperar pela sua vez e 
o Ri. dispersava pelo ginásio andando à roda deste. Após todos se terem apresentado 
perguntámos algumas coisas que tinham sido ditas para ver se estavam atentos. O Vi., o 
To. e o Hu. não estiverem com atenção durante a atividade pelo que não conseguiram 
relembrar o que os colegas tinham dito sobre si. 
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). Nesta atividade os alunos estavam sentados no 
chão tendo o Hu. e o Vi. se levantado várias vezes distraindo os colegas. O Ro. não 
participou corretamente nesta atividade tendo dito regras despropositadas, interrompendo 
os colegas e dizendo que em casa não tinha regras. O Ri. não conseguiu estar na 
atividade sendo necessário estar constantemente a chamar a atenção e a pedir-lhe para 
se sentar junto a nós. A meio da atividade o Ri. foi para a sala por iniciativa própria e sem 
nos pedir autorização. 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 nos colegas 

Obedecer às monitoras Gritar 
Esperar pela vez Sair sem autorização 

Por o dedo no ar para falar Fugir das monitoras 
Respeitar os outros Portar mal 

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. Os alunos 
estavam muitos agitados durante esta atividade, atirando-se para cima um dos outros e 
não obedeciam às monitoras, pelo que foi necessário interromper a atividade e falar 
sobre o que se estava a passar naquela atividade. Enquanto os alunos realizaram esta 
atividade uma das monitoras foi à sala do Ri. falar com a professora e com o Ri. sobre a 
atitude que este tinha tomado e o seu comportamento. O Ri. voltou para o ginásio para 
autoavaliar o seu comportamento. 
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 
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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 (Imagem 1): um “sorriso” quando o comportamento é bom, “chorar” quando o 
comportamento é mau, e “confuso” quando o comportamento é razoável. Ficou acordado 
com os alunos que quando estes tivessem 25 “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. Apenas o Sa. teve um bom comportamento, 
cumprindo as regras das sessões. O Vi. o Hu. e o To. estiveram um pouco agitados e 
irrequietos durante a sessão, distraindo-se durante as atividades pelo que o seu 
comportamento foi razoável, merecendo um “confuso”. O Ro. esteve constantemente a 
destabilizar os colegas e sem atenção nas atividades, gritando e batendo nos colegas 
tendo tido um mau comportamento, merecendo assim um “triste”. O Ri. não se mostrou 
interessado em autoavaliar o seu comportamento, não percebendo porque teve um mau 
comportamento, pelo que foi necessário lhe explicar o motivo pelo qual o seu 
comportamento tinha sido mau e que na semana seguinte poderia melhorar.  
No final da sessão fomos levar os alunos às respetivas salas. A professora do Ri. esteve 
de seguida a falar connosco sobre o Ri. e informou-nos que o Ri. não tem diagnóstico de 
Perturbação do Espectro do Autismo mas que apresenta alguns traços, estando a ser 
acompanhado. Esta informação veio de encontro ao observado na sessão ajudando-nos 
a compreender alguns comportamentos do Ri. e a pensar em novas estratégias para 
adotar nas sessões com o Ri.. 
 
 
 
Data: 19-01-2012                                                                                                 Sessão nº2 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Vi., Sa., Ri., To. e Ro.. 
 
Antes da sessão, fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. O 
Hu. não esteve presente na sessão pois não se encontrava na escola. No diálogo inicial 
os alunos partilharam como tinha sido a sua semana, em especial o Ro. sendo 
necessário pedir para deixar os seus colegas também falarem.  
A primeira atividade feita foi o “Jogo do Robô” em que os alunos estavam divididos em 
dois grupos e tinham de, em conjunto, desenhar uma imagem mostrada pela estagiária. 
Um dos grupos era formado pelo Vi., o Sa. e o Ro., o outro grupo era formado pelo Ri. e 
o To.. De início, os alunos tiveram dificuldade em realizar a atividade pois não 
comunicavam entre si. Fizemos uma pausa na atividade e explicámos que para 
conseguirem fazer os desenhos tinham de falar uns com os outros e encontrarem 
estratégias em conjunto. O grupo do Vi. teve dificuldades em se organizar e em trabalhar 
em equipa sendo necessária uma constante intervenção da nossa parte para 
conseguirem realizar a atividade. O Ri. e o To. conseguiram realizar bem a atividade sem 
dificuldades. 
A segunda atividade foi o “Vendado cá ou eu!” em que uma criança estava vendada e a 
outra tinha de indicar o caminho a seguir. Nesta atividade os alunos ficaram aos pares 
ficando o To. novamente com o Ri., o Vi. com o Ro. e o Sa. com uma das estagiárias. 
Enquanto explicávamos a atividade o Vi. estava muito agitado querendo estar sempre a 
mexer nos materiais, não prestando atenção. Durante a atividade o Ri., o To. e o Sa. 

Imagem 1 – Símbolos do comportamento 
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estiveram participativos e empolgados com a atividade, respeitando as regras desta. O 
Vi. e o Ro. estiveram mais agitados, tendo como objetivo chegar ao fim da atividade, não 
respeitando as regras. Foi necessário voltar a explicar o que tinham de fazer e quais as 
regras da atividade e, na segunda tentativa, conseguiram realizar a atividade de modo 
adequado.  
A última atividade feita foi uma atividade de retorno à calma “Viajar na fantasia”, em que 
os alunos estavam deitados no chão e iriam imaginar uma situação explicada por nós. O 
Vi. esteve constantemente a mexer-se e a rir, destabilizando o resto do grupo. O Sa. de 
início esteve a conversar com o Vi., tendo-se focado na atividade após ter sido chamado 
à atenção. O Ro., o To. e o Ri. realizaram a atividade de modo correto, permanecendo 
calmos e concentrados, não se distraindo com estímulos externos. 
Para finalizar, relembrámos as atividade que tinham sido feitas durante a sessão, tendo 
os alunos explicado o que aprenderam e quais as que gostaram mais. De seguida, 
realizámos a autoavaliação do comportamento. O Ri. e o To. mereceram um “sorriso” 
pois tiveram sempre um bom comportamento. O Sa. e o Ro. mereceram um “confuso” 
pois houve atividades que não realizaram de modo adequado, não cumprindo algumas 
regras. O Vi. mereceu “triste” pois durante toda a sessão mostrou um comportamento 
desadequado, destabilizando o resto do grupo.  
No final da sessão os alunos voltaram para as salas. 
 
 
 
Data: 26-01-2012                                                                                                 Sessão nº3 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Maria Melo, Ro., To., Vi., Sa. e Hu.. 
 
Antes da sessão, fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
Inicialmente falámos com os alunos sobre como tinha sido a sua semana e a estagiária 
Maria apresentou-se, pois esta foi a primeira sessão a que esteve presente. Os alunos 
estavam muito curiosos com a sua presença fazendo-lhe algumas perguntas. Após o 
diálogo inicial, demos início às atividades da sessão. Nesta sessão o Ri. não esteve 
presente pois faltou às aulas durante a tarde. 
Na primeira atividade os alunos, uma 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 participativos e, apesar de alguma brincadeira à mistura, 
conseguiram realizar as tarefas propostas sem grande dificuldade. Apenas o To. mostrou 
alguma falta de concentração e o Hu. não consegui responder à maioria dos sentimentos 
mimados, distraindo-se com grande facilidade com o Ro. e o Sa.. O Vi., ao contrário das 
outras sessões, mostrou-se calmo, participativo, obedecendo às regras das sessões sem 
qualquer dificuldade. 
Na segunda atividade os alunos tinham de passar uma caixa e quando a música parasse 
tinham de tirar a tampa da caixa e tirar um papel realizando a proposta que nele 
estivesse escrita. As crianças foram participativas e realizaram tudo o que lhes era 
pedido, no entanto o To. manteve o seu comportamento destabilizador, o que funcionou 
como um fator de distração para os restantes alunos, principalmente o Ro. e o Sa. que 
acabaram por brincar durante grande parte da atividade. O Hu. também esteve distraído 
e muito conversador, não respeitando as estagiárias quando estas falavam. 
A última atividade feita foi o “Passeio dos bastões” em que os alunos se encontravam aos 
pares e um ficava deitado e o outro tinha de passar o bastão pelo corpo do colega. Esta 
atividade realizou-se como previsto, no entanto alguns alunos, nomeadamente o To. e os 
Ro., aproveitaram a presença do bastão para bater nos colegas, ainda que de forma leve. 
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Para terminar, recordámos as atividades feitas na sessão e falámos sobre o 
comportamento dos alunos durante as atividades. Após os alunos terem relembrado as 
atividade feitas, realizámos a autoavaliação do comportamento. O Vi. teve bom 
comportamento pois foi o único aluno que este com atenção e realizou as atividades de 
modo adequado, merecendo o “sorriso”, o Hu., o Ro. e o Sa. um comportamento 
razoável, merecendo o “confuso” e o To. mau comportamento, pelo que mereceu o 
“triste”. 
No final fomos levar os alunos às respetivas salas de aula. 
 
 
 
Data: 09-02-2012                                                                                                 Sessão nº4 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Maria Melo, Vi., Sa., Hu., Ri. e Ro.. 
 
Esta sessão deveria ter ocorrido no dia 2 de fevereiro, mas devido à greve dos 
transportes, os alunos não estavam presentes, pelo que não nos foi possível realizar a 
sessão nessa data tendo de ser adiada para dia 9 de fevereiro. Antes da sessão fomos 
buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. O To., faltou à escola neste 
dia, não tendo vindo à sessão de psicomotricidade.  
A primeira atividade feita foi o “Jogo da glória”. Como todos os alunos queriam ser os 
primeiros a jogar optou-se por seguir a ordem que estava na cartolina do comportamento. 
Os alunos gostaram da atividade, estando com atenção e realizando o que era proposto 
em cada casa, cumprindo as regras do jogo. Apenas o Hu. esteve mais distraído, 
prestando atenção apenas quando era a sua vez de jogar. O Ri., o Hu. e o Sa. quando 
tiveram de dizer uma qualidade e defeito seus demonstraram alguma dificuldade pois não 
perceberam o conceito de qualidade e de defeito. Após explicarmos o que significavam 
estes conceitos conseguiram realizar a tarefa, apenas o Ri. teve dificuldade em dizer um 
defeito seu, sendo necessário ajudá-lo. O Vi. e o Sa. calharam várias vezes na casa em 
que tinha de andar uma casa para trás ou em que ficavam uma vez sem jogar tendo 
lidado bem com a situação, aceitando pois assim eram as regras do jogo. Quando algum 
dos alunos ficava sem jogar ou andava uma casa para trás os colegas achavam piada e 
quando foi a vez do Ri. andar para trás ficou chateado por os colegas acharem piada. 
Estivemos então a falar com ele e ele percebeu que os colegas não estavam a gozar com 
ele, tinham simplesmente achado piada como ele também achava quando era outro 
colega a andar para trás. O Hu. saiu da sua casa e andou algumas casas para trás 
demonstrando alguma desmotivação na realização da atividade. Nas situações problema 
os alunos deram respostas muito impulsivas sendo necessário pedir para refletirem 
melhor sobre a situação. Após o aluno dar a resposta que considerava mais adequada o 
grupo falava sobre a situação problema, se já lhes tinha acontecido, como tinham agido e 
o que consideravam ser a melhor forma de agir. 
Na atividade seguinte de retorno à calma, a “massagem facial” as crianças deitaram-se e 
foram fazendo os movimentos conforme as estagiárias iam indicando. O Hu. ao início 
estava distraído entrando depois na atividade. Os restantes colegas permaneceram 
calmos e concentrados na atividade, tendo todos gostado desta. 
Para finalizar a sessão falámos sobre as atividades feitas e o que tinham aprendido com 
a sessão e de seguida passámos à realização da autoavaliação do comportamento. 
Apenas o Hu. teve um comportamento razoável, merecendo um “confuso”, enquanto os 
restantes colegas tiveram todos um bom comportamento, pelo que todos mereceram um 
“sorriso”. 
No final da sessão fomos levar os alunos às respetivas salas. 
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Data: 16-02-2012                                                                                                 Sessão nº5 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Vi., Sa., Hu., Ri., To. e Ro.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
Quando todos os alunos chegaram, demos início ao diálogo inicial, falando sobre como 
tinha sido a semana de cada um. 
A primeira atividade feita foi o “Virar a manta” em que os alunos estavam de pé em cima 
de uma manta e tinham de a virar, sem tocarem no chão. De início os alunos estavam a 
tentar cada um à sua maneira, virar a manta mas, ao verem que não estavam a 
conseguir assim, começaram a falar uns com os outros, arranjando estratégias para 
virarem a manta. O Ro. e o Vi. foram os alunos mais participativos, dando várias 
sugestões. O To. tentou dar algumas sugestões mas os colegas não o ouviam, pelo que 
tivemos de pedir para pararem e ouvirem a ideia do To. O Ri. e o Hu. apenas ouviram o 
que os colegas diziam, não dando ideias para ajudar o grupo a virar a manta. O Sa. 
sugeriu apenas algumas ideias, mas esteve sempre com atenção às ideias dos colegas, 
estando sempre disposto a tentar novas maneiras. Ao início o grupo não estava a 
trabalhar em equipa, mas conforme foi decorrendo a atividade e foram percebendo que 
teriam de trabalhar em equipa para conseguirem virar a manta, notou-se um aumento do 
esforço de grupo e da coordenação deste.  
A atividade seguinte foi “Escrever bem nas costas” em que os alunos tinham de escrever 
algo de bom sobre o colega no papel colado nas costas deste. Os alunos aderiram bem à 
atividade, no entanto, o Vi. o Ri., o Sa. e o Hu. estiveram um pouco agitados, 
impossibilitando que os colegas escrevessem nas suas costas. Depois de chamarmos a 
atenção algumas vezes, os alunos acalmaram, prestando mais atenção, possibilitando 
assim a continuação da atividade. De um modo geral, os alunos tiveram dificuldade em 
dizer elogios variados aos colegas, repetindo-se várias vezes. O Hu. teve dificuldade na 
escrita dos elogios, precisando de um apoio mais individualizado ao nível da ortografia. 
Após todos terem escrito os elogios nos colegas recolhemos as folhas e ficou combinado 
que iriamos partilhar o que cada um tinha escrito na sessão seguinte pois já não 
tínhamos tempo de ler nesta sessão. Como os alunos demoraram muito tempo nesta 
atividade não foi possível executar a atividade de retorno à calma.  
Para finalizar, os alunos fizeram a autoavaliação do seu comportamento. O Ro. e o To. 
tiveram um bom comportamento durante a sessão pelo que mereceram um “sorriso”. Os 
restantes alunos estiveram um pouco agitados e desatentos, mostrando um 
comportamento razoável na sessão pelo que mereceram um “confuso”. Após a 
autoavaliação do comportamento dos alunos, estes voltaram para as suas salas. 
 
 
 
Data: 23-02-2012                                                                                                 Sessão nº6 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Vi., Sa., Hu., To., Ro.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
Nesta sessão o Ri não esteve presente pois não se encontrava na escola. 
No diálogo inicial os alunos partilharam o que tinham feito durante a semana e 
relembrámos as atividades feitas durante a sessão passada.  
A primeira atividade que fizemos foi a continuação da atividade “Escrever bem nas 
costas” iniciada na sessão passada. Todos sentados em círculo, a estagiária ia lendo os 
elogios que estavam em cada folha e os alunos iam ter de colocar o dedo no ar quando 
considerassem ser aquela a sua folha. Os elogios que os colegas deram ao Ro. foram 
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que este é giro, bom trabalhador, joga bem e é simpático. Os elogios que os colegas 
deram ao Sa. foram que este é simpático, trabalhador, bom e giro. Os elogios que os 
colegas deram ao Vi. foram que este é trabalhador, bom, simpático e giro. Os elogios que 
deram ao To. foram que este é simpático, bom, rápido e trabalhador. Os elogios que 
deram ao Hu. foram que este é bom, muito rápido, bom amigo e que é fixe. Os alunos 
tiveram alguma dificuldade em perceber quais eram os elogios que lhes diziam respeito, 
em especial o Hu. que não achou que nenhuma das folhas fosse dele. O Ro. esteve um 
pouco agitado durante a atividade, querendo sempre falar. Os restantes alunos estiveram 
atentos, tendo todos gostado dos elogios que receberam. 
A atividade efetuada de seguida foi o “Transporte sem mãos” em que os alunos tinham 
de transportar vários objetos de um lado ao outro do ginásio sem usar as mãos e sem o 
deixar cair, não podendo repetir o modo de transporte. Para tal, os alunos fizeram dois 
grupos, um par e um trio. O para era formado pelo Ro. e o To. e o trio era formado pelo 
Vi., o Sa. e o Hu.. Os alunos conseguiram comunicar bem uns com os outros realizando a 
atividade rapidamente e sem grande dificuldade.  
Para finalizar, realizámos a atividade de retorno à calma “Eu sou um Balão”, em que os 
alunos teriam de imaginar, conforme fossem inspirando, que eram um balão a encher e 
depois a vazar, conforme fossem expirando. O Vi. e o Hu. aderiram bem à atividade, ao 
contrário do Sa., Ro. e To. que estiveram a conversar e a fazer algumas palhaçadas, 
destabilizando os colegas. Foi necessário chamar-lhes várias vezes à atenção, e ficar 
junto deles, para assim acalmarem e realizarem a atividade, deixando também os seus 
colegas realizar devidamente a atividade sem distrações. 
No final da sessão, realizámos a autoavaliação do comportamento. O Vi. e o Hu. 
demonstraram um bom comportamento durante a sessão pelo que mereceram um 
“sorriso”. O Sa., Ro. e To. estiveram a destabilizar os colegas, não se concentrando na 
atividade de retorno à calma, pelo que mereceram um “confuso”. Após terminarmos a 
sessão os alunos regressaram às suas salas.  
 
 
  
Data: 01-03-2012                                                                                                 Sessão nº7 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Vi., Sa., Hu., To., Ro.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
Nesta sessão o Ri. não esteve presente pois estava doente. 
No diálogo inicial os alunos partilharam o que tinham feito durante a semana e, como 
alguns alunos tinham tido testes, quiseram dizer como estes tinham corrido e como 
estavam a ser as suas notas.  
A primeira atividade que fizemos foi o “Todos de pé” em que os alunos estavam 
organizados em um par e um trio, e cada grupo tinha de dar as mãos, e unir os pés para 
se levantarem todos ao mesmo tempo. O Hu. e o To. ficaram juntos, e o Vi., o Sa., e o 
Ro. ficaram noutro grupo. De início nenhum dos grupos se estava a conseguir levantar 
pois cada um fazia força a seu tempo sem falar com os colegas. Ao verem que assim não 
estavam a conseguir, começaram a pensar em outras maneiras de conseguirem realizar 
a tarefa. Ambos os grupos conseguiram-se levantar pelo que pedimos para tentarem 
todos juntos. Os alunos sentiram dificuldade em realizar a tarefa todos juntos, no entanto, 
todos comunicaram e pensaram em conjunto em maneiras diferentes de conseguirem 
realizar a tarefa. O Hu. não participou nesta discussão de ideias, fazendo apenas o que 
lhe diziam.  
Após esta atividade, passámos à atividade “Palhinhas Loucas” em que tinham de 
transportar um pedaço de algodão de uma ponta à outra do ginásio, utilizando um 
palhinha e sem deixar cair no chão. Os alunos gostaram da atividade e realizaram-na 
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com alguma facilidade à exceção do Hu. que teve um pouco mais de dificuldade na 
tarefa. Após todos terem conseguido transportar o algodão, fizemos a mesma tarefa, mas 
desta vez, tinham de ir passando uns aos outros o algodão, até chegar ao fim. Enquanto 
esperava pela sua vez o Hu. ficava muito agitado, distraia-se com todos os estímulos 
externos pelo que foi necessário estar constantemente a chamar-lhe à atenção. Os 
restantes alunos estavam motivados e atentos, conseguindo realizar a atividade de modo 
adequado.  
A última atividade realizada foi o retorno à calma “Quando o corpo pára”. Nesta atividade 
os alunos andavam pela sala ao som da música e conforme a instrução da estagiária iam 
parando de mexer certas partes do corpo. Os alunos realizaram a atividade como 
esperado, à exceção do Hu. que não seguia a instrução da estagiária, sendo necessário 
repetir algumas vezes a instrução para este a executar.  
No final da sessão realizámos a autoavaliação do comportamento. Todos os alunos 
tiveram um bom comportamento merecendo assim um “sorriso” à exceção do Hu. que 
como não esteve atento durante a sessão, demonstrando um comportamento razoável, 
mereceu um “confuso”. 
No final da sessão os alunos foram para as suas salas. 
 
 
 
Data: 08-03-2012                                                                                                 Sessão nº8 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ana Filipa Pereira, Vi., Sa., Hu., Ri., 
To., Ro.. 
 
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. Após todos terem falado demos início à primeira 
atividade.  
A primeira atividade feita foi o “Olá!” na qual os alunos andavam pela sala e tinham de se 
cumprimentar de vários modos diferentes, consoante a instrução da estagiária. Os alunos 
gostaram da atividade, achando interessante os vários cumprimentos diferentes. O Ri. 
teve dificuldade em cumprimentar os colegas, ficando com medo nos cumprimentos que 
envolviam muita proximidade, pelo que fazia primeiro com uma das estagiárias e, de 
seguida, com os colegas. O Sa. quando passou uma outra criança no ginásio, começou a 
andar atrás dele, intimidando-o, e apenas parou quando lhe dissemos para não andar 
atrás dessa criança. Os restantes alunos realizaram a atividade sem dificuldade, 
cumprindo as instruções.  
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 
atentos e empenhados na atividade à exceção do Hu. que teve dificuldade em se 
concentrar na atividade. O Ri. foi quem esteve mais focado na atividade, esteve sempre 
atento ao percurso que os colegas faziam, não se distraindo a falar com estes. No 
segundo percurso que tiveram de descobrir, alguns alunos ficaram frustrados por não 
conseguir descobrir o percurso, e foram-se distraindo, pelo que tivemos de chamar a 
atenção algumas vezes. O Ro. ao longo da atividade ia dando apoio aos colegas. Como 
o Hu. estava com muita dificuldade em se focar na atividade, uma das estagiárias ficou 
com ele, enquanto os outros alunos tentavam descobrir o percurso, para assim ajudá-lo a 
direcionar a sua atenção para a atividade e não para outros estímulos externos. Visto 
esta atividade se ter prolongado, não foi possível realizar a atividade de retorno à calma. 
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Os alunos sentaram-se em roda e procedemos à autoavaliação do comportamento. 
Todos os alunos tiveram um bom comportamento pelo que todos mereceram um “sorriso” 
à exceção do Sa. que durante a sessão teve alguns comportamentos que não eram 
adequados, pelo que mereceu um “confuso”. O Sa. foi o segundo a realizar a 
autoavaliação do comportamento e após ter feito a sua autoavaliação, levantou-se para 
sair do ginásio. Dissemos-lhe para voltar para a roda onde estavam os colegas pois a 
sessão ainda não tinha terminado, e o Sa. voltou e ficou num canto sem falar e sem 
responder às estagiárias quando estas falavam diretamente para ele. Continuou com este 
comportamento até ao fim da sessão, ignorando os colegas e as estagiárias, pelo que lhe 
explicámos que este comportamento não era o comportamento adequado às sessões e 
que se algo o incomodava tinha de falar connosco. Enquanto falávamos com ele, o Sa. 
virou-se de costas para nós pelo que lhe dissemos que apesar de na sessão não ter tido 
um mau comportamento, naquele momento estava a ter, pelo que, lhe foi retirado o 
“confuso” no comportamento e colocado o “triste”. 
No final da sessão os alunos voltaram para as suas salas.  
 
 
 
Data: 12 de abril de 2012                                                                                    Sessão nº9 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Vi., Sa., Ri., To., Ro.. 
 
Esta foi a primeira sessão do terceiro período. Os alunos estiveram um mês sem sessões 
pois devido à prova de matemática no dia 15 de março e a greve geral no dia 22 de 
março, os alunos não puderam estar presentes na sessão. As duas semanas seguintes 
corresponderam ao período das férias da páscoa pelo que apenas foi possível realizar a 
sessão no dia 12 de Abril. 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
Após todos os alunos se encontrarem no ginásio partilharam como tinham sido as suas 
férias e o que tinham feito. O Ro., como habitualmente, tinha muita coisa a dizer, e o Vi. 
também. Após todos os alunos terem contado o que fizeram durante as férias, demos 
início às atividades.  
A primeira atividade foi o “vólei do pano” na qual os alunos estavam divididos em duas 
equipas e cada equipa tinha um lençol, tendo de lançar a bola para o campo da equipa 
adversária, usando apenas o lençol. Uma equipa era constituída pelo Sa., Vi. e Ro., e a 
outra pelo Ri. e To.. 
Esta actividade mostrou ser mais complicada do que seria esperado pois os alunos não 
falavam entre si na busca de estratégias para agarrarem a bola ou na forma como 
deveriam mandá-la à outra equipa, principalmente a equipa do Sa. que não se entendia 
em nada, levando inclusive a que o Ro. amuasse. Apenas se focavam em brincar com as 
mantas sem ligarem ao objectivo principal que seria o trabalho em equipa para 
conseguirem ganhar o jogo. O Ri. foi quem melhor esteve nesta actividade já que foi o 
único que pensou em diferentes estratégias e as colocou em prática com o seu colega.  
A segunda actividade foi a “bomba relógio”. Nesta os alunos, nas equipas formadas 
anteriormente, teriam que tirar um boneco e uma garrafa de dentro de uma caixa, cada 
objecto na sua vez, usando apenas 2 cordas. Os objectos não poderiam tocar nas bordas 
da caixa nem podiam cair dentro do círculo que os delimitava porque senão “explodiam”. 
A equipa do Vi. não conseguiu se organizar e encontrar estratégias para resolver a 
situação. O Sa. começou a gritar com os colegas e chegou mesmo a ser mal educado 
para com as estagiárias, o Vi. começou também a gritar e o Ro. foi o único que manteve 
a concentração e pediu aos colegas que o ajudassem. A equipa do Ri. foi mais eficaz e 
conseguiu delinear bem as estratégias, após um momento inicial conturbado onde o To. 
começou a gritar com o Ri. que lhe tentou bater depois deste ter gritado com ele. Como a 
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equipa do Ri. foi a primeira a terminar, atribuímos-lhes a tarefa de ajudarem a outra 
equipa a conseguir tirar a garrafa, porque esta não se estava a conseguir organizar. 
Apesar de alguma relutância inicial, acabaram por aceitar a ajuda. O Sa. mostrou-se 
bastante agressivo para com os colegas durante esta atividade por isso foi para o banco 
ainda antes de terminar. 
Por fim, realizámos a atividade de retorno à calma “5 sentidos”. Nesta atividade os alunos 
encontravam-se deitados e imaginavam uma situação descrita pela estagiária. Estiveram 
todos muito irrequietos, principalmente o Sa., o que levou à interrupção da atividade. 
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. O Ro. teve um bom comportamento durante a sessão por isso mereceu 
“sorriso”, o Sa. mereceu “triste” pelo seu mau comportamento, direccionada tanto para os 
colegas como para as estagiárias, e os restantes tiveram “confuso”. Quando a sessão 
terminou os alunos voltaram todos para as suas salas. 
 
 
Data: 19 de abril de 2012                                                                                  Sessão nº10 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Vi., Sa., Hu., Ri., To., Ro.. 
 
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 Vi. e o Ro. quiseram partilhar várias coisas connosco sobre o seu fim de 
semana, pelo que tivemos de lhes pedir que escolhessem apenas as principais para os 
colegas também poderem falar e passarmos às atividades.  
A primeira atividade realizada foi a “cadeira das emoções”. Nesta atividade os alunos 
tinham de andar em torno de 5 cadeiras ao som da música e quando a música parasse 
tinham de se sentar. O aluno que ficasse de pé tinha de realizar uma mímia sobre os 
sentimentos e, caso os colegas acertassem podia voltar ao jogo. Os colegas tinham de 
falar todos entre si e só depois dizer qual o sentimento que o aluno estava a mimar. Os 
alunos realizaram bem a atividade, tendo trabalhado bem em grupo e conseguido 
identificar corretamente os sentimentos expressados pelos colegas, atingindo assim os 
objetivos propostos na atividade.  
A segunda atividade realizada foi a “corrida dos sentimentos”. Nesta atividade os alunos 
estavam todos encostados à parede e a estagiária na parede oposta contava de olhos 
tapados. Enquanto esta tinha os olhos tapados os alunos tinham de correr para tocar na 
parede, parando quando a estagiária destapasse os olhos. O primeiro aluno a chegar 
tinha de escolher um papel com um sentimento e dar um exemplo de uma situação em 
que se tinham sentido assim, e escolher mais dois colegas para também responder. Os 
alunos gostaram da atividade, divertiram-se e conseguiram exemplificar bem as 
situações. O Sa. mencionou que o divórcio dos pais foi uma situação que o deixou triste e 
os colegas mencionaram que os problemas com os colegas os deixavam tristes.  
Por fim, realizámos a atividade de retorno à calma “sonhos na manta”. Nesta atividade os 
alunos encontravam-se deitados e imaginavam uma situação em que se tivessem sentido 
tristes, pensando na tensão corporal associada. De seguida, imaginavam uma situação 
que os tivesse deixado muito felizes e como isso se refletia no seu corpo. Os alunos 
realizaram a atividade de forma adequada, estando concentrados. 
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. Como todos tiveram um bom comportamento durante a sessão, todos 
mereceram “sorriso”. Quando a sessão terminou os alunos voltaram todos para as suas 
salas. 
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Data: 20 de abril de 2012                                                                                  Sessão nº11 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Vi., Sa., Hu., Ri., To., Ro.. 
 
Esta sessão ocorreu excecionalmente a uma sexta-feira, pois tratou-se da compensação 
de uma sessão que não foi possível realizar devido à greve geral de dia 2 de Fevereiro. 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
Após todos os alunos se encontrarem no ginásio e, visto já termos falado sobre a semana 
no dia anterior, perguntámos se tinha acontecido algo que quisessem partilhar, e 
passámos às atividade. 
A primeira atividade foi o “bingo dos sentimentos”. Nesta tivemos que dividir o grupo em 
três equipas, o Ri. com o To., o Hu. com o Vi. e o Sa. com o Ro.. A cada equipa demos 
um cartão, todos de cor diferente, com oito sentimentos e explicámos que havia oito 
imagens espalhadas pelo ginásio que representavam esses sentimentos. O que eles 
teriam que fazer era encontrar essas imagens 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. O Ri. e o To. 
trabalharam bem, conseguiram encontrar todos os sentimentos e colocá-los na ordem 
correta. A equipa do Hu. também funcionou bem apesar das distrações do Hu.. A equipa 
do Sa. teve alguns problemas pois o Sa. em vez de encontrar as imagens da sua equipa 
procurava as imagens das outras equipas, escondendo-as em sítios difíceis para que os 
outros não as encontrassem. Devido a este comportamento, pedimos ao Sa. para se 
sentar no banco e o Ro. continuou a procurar sozinho, juntando-se o Sa. no final para 
fazerem a correspondência das imagens aos sentimentos. Após o preenchimento dos 
cartões fizemos uma breve reflexão sobre os sentimentos expostos e passámos a 
actividade seguinte. 
A atividade seguinte foi o “jogo das estátuas”. Neste jogo as crianças teriam que circular 
livremente pela sala e quando a música parasse tinham que ficar em “estátua” 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 e conseguiram manter-
se focadas e participativas. Apesar disso houve momentos em que ficaram muito 
agitadas, principalmente a Sa., que voltou para o banco pois estava a destabilizar o 
grupo. As perguntas efetuadas relacionavam-se com sentimentos, tendo os alunos de 
dizer ou como se sentiam, ou exemplificar uma vez em que se tenham sentido, tristes, 
confusos, envergonhados, arrependidos, felizes, entre outros. As respostas dadas foram 
que ficavam felizes quando recebiam algo, que ficavam tristes quando perdiam alguma 
coisa, que se sentiam envergonhados quando conheciam pessoas novas e que se 
sentiam felizes, pelo menos naquele dia. O Vi. quando lhe perguntado algo que se 
arrepende-se, disse arrepender-se de ter batido aos colegas. 
Terminada esta tarefa passámos ao retorno à calma, onde os alunos se deitaram nas 
mantas, fecharam os olhos e ouviram uma música calma. Enquanto isso, ouviam a 
instrução da estagiária, a qual ia passando mantas pelo corpo dos alunos. Durante esta 
atividade os alunos mantiveram-se calmos, conseguindo cumprir os objetivos da mesma. 
Terminado o retorno à calma, passámos à autoavaliação do comportamento. Todos 
mereceram “sorriso” (bom comportamento), à exceção do Sa. que mereceu “confuso” 
(mau comportamento), devido à sua agitação, falta de atenção e destabilização dos 
outros elementos do grupo durante toda a sessão.   
No final da sessão os alunos voltaram para as suas salas. 
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Data: 26 de abril de 2012                                                                                  Sessão nº12 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Vi., Sa., Hu., Ri., To., Ro.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. O 
Sa. ainda estava no estudo acompanhado pelo que veio ter depois ao ginásio. 
No diálogo inicial os alunos estavam muito participativos, tendo todos partilhado o que 
tinham feito no feriado. O Ro. e o To. estiveram um pouco agitados enquanto os seus 
colegas falavam. De seguida, explicámos que iríamos fazer primeiro uma atividade, e de 
seguida passaríamos ao jogo escolhido pelos alunos na sessão anterior, como 
recompensa pelos 25 “sorrisos” (bom) no comportamento ao longo das sessões. Os 
alunos estavam muito entusiasmados querendo passar rapidamente ao jogo por eles 
escolhido. 
A primeira atividade feita foi a “caixa surpresa” na qual as crianças, cada uma na sua vez, 
iria abrir a caixa e ver na tampa uma imagem de alguém muito importante (um espelho 
em que viam o seu reflexo), tendo de dizer duas qualidades sobre a pessoa que estavam 
a ver, sem dizer quem era. Os alunos realizaram bem a atividade, ficando surpresos ao 
verem a sua imagem no espelho, conseguindo dizendo duas qualidades suas. O To. teve 
dificuldade em dizer qualidades, dizendo apenas defeitos seus. Após darmos alguns 
exemplos de qualidades e da ajuda dos colegas, o To. conseguiu dizer duas qualidades 
suas. O Vi. e o Ro. inicialmente disseram duas qualidades suas em termos desportivos, 
pelo que pedimos para dizerem qualidades ao nível de caraterísticas suas no 
relacionamento com os colegas, a nível escolar, sem estarem relacionadas com o 
desporto. Quando estávamos a acabar a atividade chegou o Sa., que entrou no ginásio a 
cantar, o que destabilizou o grupo. Explicámos-lhe de seguida como era a atividade que 
estávamos a realizar e pedimos para que também abrisse a caixa como os colegas 
tinham feito anteriormente. Durante a atividade o To. teve muito irrequieto e o Hu. esteve 
bastante falador, distraindo-se facilmente. Após todos terem dito duas qualidades suas, 
perguntámos se tinha sido difícil ver as suas qualidades, ao que o Vi. respondeu que por 
vezes era difícil verem as qualidades quando os outros lhes diziam que  eles não sabiam 
fazer algo, ou quando eram constantemente chamados à atenção.  
A atividade seguinte foi “a raposa”, atividade escolhida pelos alunos na sessão anterior. 
Pedimos ao To. que explicasse as regras do jogo de modo a todos jogarem pelas 
mesmas regras. Após a explicação e todos terem dito compreender do jogo, demos início 
à atividade. Alguns alunos estavam a jogar de modo diferente ao que tinha sido explicado 
anteriormente, pelo que, interrompemos o jogo e relembrámos quais as regras válidas. 
Os alunos gostaram da atividade, tendo-se divertido bastante. A meio do jogo o Hu. caiu 
e recusou-se a continuar a jogar, fomos então falar com ele e este regressou à atividade.  
Para terminar, realizámos a atividade de retorno à calma. Nesta atividade os alunos 
dividiram-se por duas mantas e deitaram-se, com os olhos fechados, seguindo a 
instrução dada pela estagiária. De um modo geral, os alunos aderiram bem à atividade, à 
exceção do To. que esteve um pouco irrequieto.  
Por fim, realizámos a autoavaliação do comportamento. O Vi., o Ri. e o Ro. mereceram 
“sorriso” (bom comportamento), e o Sa., devido ao seu comportamento inicial, o Hu., 
devido à falta de atenção demonstrada, e o To., devido à irrequietude durante toda a 
sessão, mereceram “confuso” (comportamento razoável).  
No final da sessão os alunos voltaram para as suas salas. 
 
 
 
Data: 3 de maio de 2012                                                                                   Sessão nº13 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Vi., Sa., Hu., To., Ro.. 
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Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. 
Quando fomos buscar os alunos fomos informadas pelos professores que o To. e o Ro. 
tinham andado à pancada e que o Sa. tinha agredido o Vi. e outra rapariga na sala, tendo 
também faltado ao respeito a uma das auxiliares. Decidimos então falar sobre os 
comportamentos dos alunos, pelo que apenas fizemos uma pequena atividade. 
Quando os alunos chegaram ao ginásio, sentámo-nos e pedimos ao Vi. que nos contasse 
o que tinha acontecido entre ele e o Sa.. Enquanto o Vi. estava a falar o Sa. interrompia 
sistematicamente dizendo que não tinha sido assim que as coisas tinham acontecido. 
Pedimos ao Sa. que espera-se que o Vi. acaba-se de contar para depois contar ele a sua 
versão dos factos. O Sa. recusou-se a contar, gozando com o colega enquanto este 
falava. Após o Vi. contar o que tinha acontecido discutimos os acontecimentos e os 
alunos do grupo deram ideias de como lidar com a situação sem recorrer à violência. O 
Sa. permaneceu calado, apesar de lhe pedirmos constantemente para também participar 
de modo a perceber-mos melhor os seus motivos. Enquanto os colegas falavam o Sa. 
ria-se, ou gozava com eles, pelo que foi necessário chamar-lhe a atenção muitas vezes. 
Ao voltarmos a tentar que este falasse sobre o que se passava, perguntámos-lhes 
novamente se havia alguma coisa que o perturbasse ultimamente, e este respondeu que 
sim. Perguntámos-lhe se ele queria falar connosco sobre isso, e ele respondeu que 
queria mas não na altura, apenas no final da sessão. Ficou então combinado que no final 
da sessão o Sa. ficaria connosco para falar sobre o que se passava. 
De seguida, pedimos ao To. que contasse o que tinha feito ao Ro. e que o Ro. depois 
dissesse o que tinha feito ao To.. Segundo o relato dos dois, o To., na brincadeira, deu-
lhe uma palmada no rabo com muita força e o Ro. deu-lhe depois uma na cara. O Ro. 
mostrou-se muito indignado com a atitude do To. e explicámos que então deveria ter 
falado com o To. e não ter-lhe batido de volta. Explicámos também ao To. que existem 
algumas brincadeiras que podem aleijar os colegas ou deixá-los desconfortáveis e que se 
devem evitar. Os restantes alunos deram também a sua opinião sobre o assunto, à 
exceção do Sa. que continuou a gozar com os colegas e a faltar ao respeito as 
estagiárias. 
Durante todo este momento de diálogo o Ro., o To. e o Hu. estiveram muito irrequietos. O 
Ro. e o To. estavam constantemente distraídos e o Hu. estava constantemente a 
interromper os colegas enquanto estes falavam, não esperando pela sua vez.  
Para terminar, realizámos a atividade “eu orgulho-me de…”. Para tal, os alunos iam 
passando um balão entre eles, enquanto a música tocava. Quando a música parasse, o 
aluno que ficasse com o balão na mão teria de dizer algo de que se orgulhasse. Os 
alunos gostaram da atividade, tendo-a realizado corretamente. O Hu. e o Ro. tiveram 
alguma dificuldade em perceber o que era sentir-se orgulhoso, mas após termos 
explicado conseguiram dar exemplos de momentos em que se sentiram orgulhosos. O 
Hu. sentiu-se orgulhoso quando conseguiu ganhar um jogo ao primo. O Vi. e o Ro. 
sentem-se orgulhosos quando tirão boa nota nos testes, o Sa. sentiu-se orgulhoso 
quando se portou bem, e o To. sente-se orgulhoso dos seus irmãos. 
Após esta atividade, realizámos a autoavaliação do comportamento. O Vi. mereceu 
“sorriso” (bom comportamento), o Ro., o To. e o Hu. mereceram “confuso” 
(comportamento razoável) e o Sa. mereceu “triste” (mau comportamento) pois esteve 
muito irrequieto, faltando ao respeito aos colegas e às estagiárias.  
No final da sessão os alunos voltaram para as suas salas. O Sa. ficou chateado por ter 
recebido “triste” (mau comportamento) no comportamento, pelo que não quis ficar para 
falar connosco do que se passava com ele.  
 
Data: 10 de maio de 2012                                                                                 Sessão nº14 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Vi., Sa., Hu., To., Ri.. 
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Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. O 
Sa. ainda estava no estudo acompanhado pelo que veio ter depois ao ginásio. 
No diálogo inicial os alunos estavam muito participativos, tendo todos partilhado o que 
tinham feito no feriado. O Ri. e o To. estiveram um pouco agitados enquanto os seus 
colegas falavam. O Vi. veio zangado para a sessão mas não quis partilhar connosco o 
motivo. No entanto, esse facto contribuiu para destabilizar os colegas. Quando 
conseguimos acalmar os ânimos passámos a primeira actividade, a “como respondia”.  
Nesta primeira actividade os alunos teriam que formar pares e, um 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 actividade que os alunos gostaram mas que causou confusão e falta de atenção. 
Os alunos perderam mais tempo a brincar com os corpos dos colegas fantoches, 
manipulando-os à sua vontade, do que a prestar atenção à atividade. 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 Ri. foi muito difícil pensar pelo colega Hu., já que não conseguiu 
responder a nenhuma das questões sem ajuda, mas esse comportamento também já era 
esperado. O outro grupo, que englobava os três alunos que restaram, foi o pior porque 
não prestou qualquer atenção e não conseguiu responder a nenhuma pergunta 
corretamente. Quase a terminar a actividade o Vi. foi mal educado 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 actividade. 
A segunda atividade foi “o meu corpo”. Nesta os alunos teriam que representar uma serie 
de situações, primeiramente em conjunto, e depois teria que sair um deles enquanto os 
outros tomavam as posições corretas para que o colega conseguisse identificar o que 
eles estavam a representar. Esta atividade não correu bem. Inicialmente, enquanto 
trabalharam separadamente, os alunos conseguiram realizar algumas situações mas, 
quando se juntaram voltou a confusão e foi muito difícil conseguir que eles obedecessem 
ao que lhes pedíamos, principalmente o Vi. e o Ri.  
Para terminar, realizámos a atividade de retorno à calma. Nesta atividade os alunos 
teriam que dar as mãos, fechar os olhos, e ao som de uma música teriam que realizar 
pequenos movimentos, sugeridos pelos alunos, com os membros superiores, com o 
tronco ou com a cabeça, ao mesmo tempo que respiravam controladamente. Foi 
impossível realizar a atividade, uma vez que os alunos preferiram deitar-se no chão, 
rebolar para cima uns dos outros e, apesar dos nossos esforços não foi possível controlar 
esta situação, terminando de forma abrupta a relaxação. 
Por fim, realizámos a autoavaliação do comportamento. O Vi. e o Ri. mereceram “triste” 
(mau comportamento) e os restantes  mereceram “confuso” (comportamento razoável).  
No final da sessão os alunos voltaram para as suas salas. 
 
Data: 11 de maio de 2012                                                                                 Sessão nº15 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Vi., Hu., To., Ro.. 
 
Esta sessão ocorreu excecionalmente a uma sexta-feira, pois tratou-se da compensação 
de uma sessão que não foi possível realizar devido à greve dos transportes públicos. 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. O 
Vi., quando o fomos buscar à sala não quis vir para a sessão, devido ao que se passou 
na sessão anterior. No entanto, acabou por aparecer no ginásio pouco tempo depois 
ainda que muito calado e zangado. 
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Após todos os alunos se encontrarem no ginásio e, visto já termos falado sobre a semana 
no dia anterior, perguntámos se tinha acontecido algo que quisessem partilhar, e 
passámos às atividades. 
A primeira atividade foi “descobrir o outro pelo tato”. Nesta atividade os alunos formaram 
pares, o Vi. com  o Hu. e o To. com o Ro., e o que tinham que fazer era “decorar” as 
características das mãos do parceiro apenas pelo toque. Terminado este momento 
seriam vendados, andariam pelo ginásio livremente, e teriam que encontrar o parceiro 
apenas pelo toque. O Vi. foi o primeiro a encontrar o parceiro, o que o deixou muito feliz e 
mais motivado para a sessão. O outro par andou um pouco perdido mas também 
conseguiu-se encontrar. Apesar disso, tanto o Hu. como o To. transformaram, para eles, 
esta atividade numa brincadeira. 
A segunda actividade foi o “corpo de gesso”. Nesta actividade os alunos teriam que se 
colocar em pares, os mesmos da atividade anterior, e escolher um para ser o corpo de 
gesso e o outro para moldar o seu corpo transformando-o na expressão de um 
sentimento ou de uma ação. Todas os alunos teriam que desempenhar os dois papéis 
pelo menos uma vez. O Vi. e o Hu. estiveram muito bem, principalmente o Vi., e 
conseguiram expressar-se corporalmente mas a outra equipa teve muitas dificuldades, 
porque o To. não parava de brincar com o corpo do Ro.. Até o Ro. pediu para que ele 
ficasse quieto e se concentrasse, mas foi difícil manter esse registo durante toda a 
atividade. 
Visto esta atividade se ter prolongado, não foi possível realizar a atividade de retorno à 
calma. 
Os alunos sentaram-se em roda e procedemos à autoavaliação do comportamento. O Vi. 
e o Ro. mereceram “sorriso” porque estiveram sempre atentos e participativos, mesmo 
depois do início atribulado por parte do Vi.. O Hu. e o To., devido à falta de atenção 
demonstrada durante toda a sessão, mereceram “confuso”.  
No final da sessão os alunos voltaram para as suas salas.  
 
 
Data: 17 de maio de 2012                                                                                 Sessão nº16 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ri., To., Ro.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os alunos às salas e levámos o grupo para o ginásio. O 
Vi., o Sa. e o Hu. não puderam estar presentes devido a uma sessão de sensibilização 
que estava a decorrer para o 2ºano com a PSP. 
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. 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, para o Ro. e para o To. foi muito fácil responderem e defender a sua ideia, 
mas para o Ri. tornou-se difícil pois ele não estava concentrado e começou a exibir 
comportamentos de oposição pois, mesmo que ele não concordasse com a escolha que 
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fazia, ia sempre contra o que os colegas. O Ri. chegou mesmo a sair da atividade e ir 
sentar-se no banco sem que o mandássemos.  
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 To. 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, tanto o 
Ri. como o Ro. 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 To. não me ter pedido desculpa, 
apesar de ter admitido que tinha tido um mau comportamento. As outras situações 
focaram aspetos semelhantes e os alunos conseguiram sempre responder de forma 
acertada, defendendo bem a sua escolha. O único aspeto negativo nesta atividade foi o 
comportamento do Ri. que não conseguiu ficar concentrado muito tempo, acabando por 
destabilizar o grupo. 
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 realizaram a atividade de forma adequada, 
estando concentrados, à excepção do Ri. que passou todo o tempo a fazer sons com a 
boca. 
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. Como o Ro. e o To. tinham tido um bom comportamento durante a 
sessão mereceram “sorriso”, enquanto o Ri. mereceu “triste”. Quando a sessão terminou 
os alunos voltaram todos para as suas salas. 
 
 
 
Data: 24 de maio de 2012                                                                                 Sessão nº17 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ri., To., Ro., Hu., Vi. e Sa.. 
 
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. O Ro. estava um pouco agitado querendo 
partilhar várias coisas que tinha feito durante a semana pelo que lhe dissemos que, caso 
sobrasse tempo no fim da sessão, este acrescentaria o que mais queria dizer. 
A primeira atividade realizada foi o “treino de condutas”. Nesta atividade as crianças irão 
ter 3 situações para dramatizar e de seguida refletirem em conjunto. Para facilitar as 
dramatizações os alunos foram divididos em 2 grupos. Os alunos realizaram as 
dramatizações de modo adequado conseguindo refletir sobre os comportamentos 
dramatizados. Apenas o Ri. esteve mais agitado, destabilizando o resto do grupo.  
A segunda atividade realizada foi o “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. Após os grupos estarem divididos, pedimos aos alunos que 
pensassem o motivo que levaria ao seu lugar ser o melhor para a visita para de seguida 
debaterem o assunto. Os alunos não estiveram empenhados na atividade, tendo apenas 
o Vi. mostrado maior iniciativa e empenho na tarefa proposta. O Ri. recusou-se a fazer a 
atividade, não querendo trabalhar com o seu grupo.  
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Visto as crianças estarem muito irrequietas durante esta atividade, sendo necessário 
estar constantemente a chamar à atenção, não foi possível realizar a atividade de retorno 
à calma.  
Para finalizar os alunos fizeram a autoavaliação do seu comportamento. Apenas o Vi. 
merecer um “sorriso” (bom comportamento), o Ri. mereceu um “chorar” (mau 
comportamento) e os restantes mereceram um “confuso” (comportamento razoável). 
 
 
 
Data: 25 de maio de 2012                                                                                 Sessão nº18 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso., To., Ro., Hu., Vi. e Sa.. 
 
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 de 3º ano preencheram o SDQ e a Ficha de Avaliação 
do Impacto do Programa e os alunos de 2º ano preencheram apenas a Ficha de 
Avaliação do Impacto do Programa.  
Quando os alunos acabaram de preencher os questionários 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, excetuando um que dava a instrução. Nesta atividade os 
alunos tiveram bastante dificuldade em comunicarem uns com os outros e se 
organizarem, sendo necessário chamar várias vezes à atenção. Os alunos não gostaram 
da atividade estando pouco motivados para a sua realização. 
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, realizando-a de forma adequada, seguindo as instruções 
dadas pelas estagiárias.   
Por fim, os alunos realizaram a autoavaliação do comportamento. Todos mereceram 
“sorriso” (bom comportamento) pois todos apresentaram um bom comportamento. 
 
 
 
Data: 31 de maio de 2012                                                                                 Sessão nº19 
Horário: 14h45 – 15h30                               Local: Escola E.B.1 d’Os Moinhos do Restelo 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ri., To., Ro., Vi. e Sa.. 
 
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. O Ri. não esteve presente na sessão passada, 
pelo que, na altura do diálogo inicial esteve 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. Os 
alunos gostaram da atividade, considerando muito divertida. Para se determinar a equipa 
vencedora foram feitos vários percursos ganhando a que conseguiu ficar mais tempo com 
o papel. O Ri. não realizou a atividade pois estava ainda a preencher os questionários 
junto com uma das estagiárias.  
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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, no entanto o Vi. e o Sa. estiveram 
um pouco irrequietos não cumprindo na totalidade as regras estabelecidas. O Ro. e o To. 
estiveram empenhados e motivados durante o jogo, tendo arranjado várias estratégias 
entre si para derrubarem a outra equipa. O Ri. não quis ficar em nenhuma equipa 
querendo ficar a fazer de árbitro.  
Por fim, realizámos a atividade de retorno à calma a “poção mágica”. Nesta atividade os 
alunos estavam deitados na manta e, consoante a instrução da estagiária, iam 
imaginando estar a beber uma poção mágica, sentindo o seu poder ao longo do corpo. 
Os alunos gostaram da atividade, no entanto o Vi. e o Sa. inicialmente estavam um pouco 
faladores distraindo os colegas.  
No final, os alunos realizaram a autoavaliação do comportamento. O Vi. e o Sa. 
mereceram “confuso” (comportamento razoável) e os restantes alunos mereceram 
“sorriso” (bom comportamento). 
 
 


