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Projeto “Afetos nas Escolas” 

 
Data: 25 de outubro de 2011                                                                             Sessão nº3 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
A sessão iniciou-se com a minha apresentação e uma pequena apresentação dos alunos, 
visto já ser a terceira sessão de “Afetos” que tinham, tendo-se apresentado na primeira 
sessão com mais detalhe.  
Após todos terem sido apresentados os alunos que não tinham apresentado o “Brasão” 
na sessão anterior apresentaram. No “Brasão” os alunos tinham de enumerar três 
características suas (não podiam dizer características físicas, apenas psicológicas), três 
coisas que gostassem (não podia ser comida nem jogos eletrónicos), três coisas que não 
gostassem, a sua maior realização na vida, o seu desejo para o futuro e um símbolo que 
os caracterizasse. Para apresentarem os alunos tinham de ir para o quadro, de frente 
para a turma, tendo alguns alunos ficado envergonhados e outros mostrado alguma 
resistência a apresentarem o que tinham escrito no “Brasão”, tendo no entanto todos 
apresentado. Ao dizer as três características a grande maioria dos alunos apenas 
enumerou características positivas tendo uma das alunas apenas dito características 
negativas. Após ter sido perguntado se ela também não tinha algumas características 
positivas dando-se exemplos de algumas que já tinham sido faladas a aluna respondeu 
que talvez tivesse algumas.  
De seguida foram discutidas quais as regras que as sessões dos “Afetos” deveriam ter, 
as quais foram escritas pelos alunos e de seguida entregues à professora para serem 
afixadas na sala de aula. Todas as regras foram dadas pelos alunos tendo-se escolhido 
as seis principais para serem escritas na folha das regras.  
No final da sessão cada aluno autoavaliou o seu comportamento tendo depois a Dr.ª 
Patrícia confirmado se a autoavaliação de cada um estava ou não correta. Visto todos 
terem estado bastante concentrados na atividade não tendo dispersado nem distraído os 
colegas todos tiveram bom (verde) no comportamento.   
 
 
 
Data: 8 de novembro de 2011                                                                            Sessão nº4 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Nesta sessão foram feitas dinâmicas de grupo pelo que fomos para o ginásio.  
A primeira dinâmica feita foi o “Quem falta?” em que os alunos estavam sentados em 
roda, pedia-se a um aluno para sair e quando voltasse tinha de dizer quais os dois 
colegas que tinham trocado de lugar. Como os alunos já se conhecem bem uns aos 
outros acertavam facilmente em que tinha trocado pelo que de seguida em vez de 
trocarem duas pessoas de lugar trocavam objetos entre si (e.g. óculos). O grau de 
dificuldade da tarefa aumentou pelo que foi necessário estarem mais concentrados na 
atividade. Esta atividade correu como o previsto, tendo os alunos aderido bem à atividade 
de modo entusiasta.  
A segunda dinâmica feita foi o “Pisa-Pisa” em que os alunos estão divididos em dois 
grupos e têm de ir de uma ponta à outra do ginásio pisando apenas duas folhas de jornal. 
Quando chegam ao final voltam para trás a correr com os jornais para darem ao colega 
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até todos terem feito a atividade. Durante esta atividade os alunos estiveram bastante 
entusiasmados. Inicialmente e devido à vontade de serem os primeiros a acabar para 
ganhar, fizeram a atividade muito rapidamente quebrando algumas das regras (não 
arrastar nem rasgar o jornal). Realizaram depois novamente a atividade tendo nesta 
segunda vez tido mais cuidado cumprindo todas as regras. Perto do final da atividade um 
dos alunos foi para a sala falar com a Dr.ª Patrícia tendo ficado com o resto da turma a 
acabar a atividade. 
No final da sessão voltaram para a sala para autoavaliarem o comportamento 
preenchendo assim a caderneta de comportamento. Apenas alguns alunos que se 
mostraram mais agitados tiverem “amarelo” (razoável) no comportamento e os restantes 
tiverem “verde” (bom). 
 
 
 
Data: 18 de novembro de 2011                                                                          Sessão nº5 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Esta sessão decorreu numa sexta-feira visto não ter sido possível à Dr.ª Patrícia 
comparecer na terça-feira dia 15 de novembro. Por este motivo não me foi possível 
comparecer. 
 
 
 
Data: 22 de novembro de 2011                                                                          Sessão nº6 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Nesta sessão foi explicado aos alunos o jogo “Carinhos” e foram formados os grupos. Na 
explicação do jogo foram lidas as regras e mostrou-se aos alunos os cartões com as 
tarefas que tinham de fazer assim como o tabuleiro de jogo, para perceberem melhor 
como este iria decorrer. Enquanto as regras do jogo estavam a ser explicadas, e visto ser 
um jogo sobre afetos, foi também abordada a temática do divórcio e das relações de 
afetos dai provenientes. Visto muitos alunos desta turma terem os pais divorciados foi 
dado algum ênfase a este tema tendo estes alunos partilhado a sua experiência refletindo 
sobre o que mudou após o divórcio dos pais tentando-se reforçar os aspetos positivos do 
que melhorou na relação dos alunos com os pais e na própria relação entre os pais, 
aumentando assim a rede de afetos da criança. Os alunos mostraram-se muito 
interessados por esta temática querendo todos partilhar as suas experiências. Apenas 
um dos alunos ficou mais transtornado com o tema pois os pais estavam recentemente a 
divorciar-se não sendo um divórcio amigável. O aluno partilhou com o grupo que o pai 
enviava mensagens à mãe a ameaçá-la de morte pelo que foi necessário explicar que por 
vezes quando os adultos estão chateados dizem coisas que não são realmente o que 
pensam. 
Como já não houve tempo de iniciar o jogo “Carinhos” os alunos no final da explicação 
deste preencheram a caderneta do comportamento. Visto todos os alunos terem tido um 
bom comportamento durante a sessão todos tiveram “verde” no comportamento. 
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Data: 29 de novembro de 2011                                                                          Sessão nº7 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Nesta sessão foi feito o jogo “Carinhos”.  
Na sessão passada as regras do jogo tinham sido explicadas pelo que nesta sessão fez-
se só uma breve revisão das regras e de seguida foram distribuídas as peças do jogo 
pelas equipas. Cada equipa escolheu um nome, o qual foi apontado na folha de registo e 
iniciou-se então o jogo. A turma não demonstrou dificuldades na compreensão das 
tarefas pedidas pelo que o jogo decorreu como previsto. Um dos alunos fez um 
comentário indevido a uma das colegas pelo que a sua equipa perdeu uma estrela de 
comportamento (pontos dados durante o jogo conforme o comportamento dos alunos e 
as respostas corretas). Os alunos estiveram bastante participativos e entusiasmados 
durante todo o jogo. Não foi possível terminarem o jogo pelo que foi apontado na folha de 
registo quantos pontos tinha cada equipa e a posição em que se encontravam no 
tabuleiro para ser possível continuar o jogo na próxima sessão.  
No final da sessão os alunos autoavaliaram o seu comportamento e preencheram a 
caderneta do comportamento. Apenas um aluno teve “amarelo”, devido ao 
comportamento já referenciando, tendo todos os restantes “verde” no comportamento. 
 
 
 
Data: 06 de dezembro de 2011                                                                          Sessão nº8 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
A sessão consistiu na continuação do jogo “Carinhos” que os alunos tinham começado a 
jogar na sessão passada. Durante o jogo os grupos ajudaram-se mutuamente quando foi 
necessário. Um dos grupos teve dificuldade em executar uma das tarefas pelo que se 
passou a vez para o grupo seguinte. Os alunos estiveram entusiasmados e com atenção 
à exceção de um dos grupos que esteve bastante falador e irrequieto perturbando os 
colegas. Um dos alunos esteve pouco participativo, isolando-se do seu grupo. Este 
comportamento já é recorrente, o aluno tem-se mostrado desmotivado em relação às 
atividades feitas nestas sessões e nos trabalhos de grupo. Apenas gosta de trabalhar em 
grupo com um outro aluno da turma. Quando o jogo terminou e se contou quantos pontos 
cada grupo tinha para assim achar o vencedor, o grupo que tinha mais pontos deu um 
dos seus pontos ao grupo com menos pontos. 
No final da sessão os alunos autoavaliaram o seu comportamento tendo depois a Dr.ª 
Patrícia dado a sua opinião sobre este. Apenas um dos grupos que esteve mais irrequieto 
teve “amarelo” (razoável) no comportamento, tendo todos os outros tido um bom 
comportamento pelo que mereceram “verde”. 
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Data: 13 de dezembro de 2011                                                                          Sessão nº9 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Esta foi a última sessão de “Afetos” do 1º período. Nesta sessão os alunos estiveram a 
fazer o placard do Natal.  
No início da sessão os alunos que levaram fotografias, textos, ou receitas sobre o Natal 
em cada país partilharam a informação que tinham procurado em casa. A grande maioria 
dos alunos não levou nada pelo que este momento de partilha sobre as várias tradições 
de Natal foi muito pequeno. Os alunos estavam muito agitados estando com pouca 
atenção à apresentação das colegas pelo que foi necessário parar as apresentações 
para chamar os alunos à atenção.  
Após os alunos apresentarem estiveram a preencher a ficha de avaliação do 
comportamento durante o período. Uma das alunas precisou de acompanhamento no 
preenchimento da ficha em especial nas perguntas de resposta aberta em que tinha de 
escrever pois esta apresenta uma grande dificuldade na escrita. 
De seguida foram escolhidas três alunas para irem para o pátio com a Dr.ª Patrícia fazer 
o placard de Natal e as alunas que tinham levado os textos e fotografias para afixarem no 
placard. Os restantes alunos ficaram na sala comigo a fazer um jogo à sua escolha (jogo 
do enforcado). Dois dos alunos não estavam interessados em realizar a atividade 
querendo ir para o pátio fazer o placard de Natal pelo que lhes estive a explicar que 
apenas os alunos escolhidos pela Dr.ª Patrícia e os alunos que levaram os materiais 
pedidos, podiam fazer o placard de Natal. De início o grupo que estava na sala comigo 
estava muito irrequieto sendo necessário chamar a atenção para se focarem na 
atividade. Os alunos gostaram do jogo, no entanto, pediam constantemente para ir fazer 
o placard de Natal com os colegas.  
No final da sessão os alunos não realizaram a autoavaliação do comportamento pois o 
placard ainda não estava acabado, tendo alguns alunos ficado a acabar o placard de 
Natal depois de a campainha tocar. 
 
 
 
Data: 10 de janeiro de 2012                                                                             Sessão nº10 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Esta foi a primeira sessão do 2º período, estando os alunos muito agitados inicialmente, 
sendo necessário chamar constantemente à atenção. Após todos se terem sentado nos 
respetivos lugares e ficado em silêncio demos início à sessão. 
Esta sessão foi sobre a amizade. Inicialmente falámos sobre a importância da amizade e, 
de seguida, pedimos para que cada um fizesse o contorno da sua mão numa folha e em 
cada dedo escrevia algo diferente: nome, idade, sinónimo de amizade, nome de um 
amigo e caraterística que definia o aluno como bom amigo. No centro da mão tinham de 
escrever um exemplo de algo que já tivessem feito por um amigo. Os alunos demoraram 
algum tempo a fazer o trabalho, tendo estado concentrados durante a sua realização. 
Como uma das alunas tinha mais dificuldade tive a acompanhá-la na realização da 
atividade.  
Após todos terem terminado foram apresentar os trabalhos em frente aos colegas. A 
maioria dos alunos nomearam amigos da turma, referindo que eram bons amigos porque 
partilhavam e ajudavam os seus colegas. Enquanto estavam a apresentar, alguns alunos 
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começaram a falar com o colega do lado, sendo necessário chamar à atenção para 
prestarem atenção aos colegas que estavam a apresentar.  
Após todos terem apresentado os alunos realizaram a autoavaliação do comportamento 
para preencherem na caderneta do comportamento. Visto todos os alunos terem estado 
atentos e motivados, todos mereceram “verde”. 
 
 
 
Data: 17 de janeiro de 2012                                                                             Sessão nº11 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Esta sessão teve como tema o amor e a paixão. 
Iniciámos a sessão perguntando aos alunos qual a diferença entre amor e paixão, tendo 
um aluno respondido que “o amor é o que sentimos pelos pais e os pais por nós, e a 
paixão é dos namorados”. A partir de esta explicação abordámos melhor o tema e os 
alunos expuseram as suas dúvidas tendo nós respondido a cada um.  
Após este momento de reflexão foi entregue uma ficha a cada aluno em que tinham de 
assinalar quais as frases que mostravam amor e quais as que mostravam paixão. Como 
uma das alunas apresenta dificuldade na leitura estive a acompanhá-la na realização da 
ficha. Os alunos estiveram atentos e empenhados na realização da ficha tendo de 
seguida, todos juntos, corrigido. 
Após a correção da ficha pedimos que os rapazes fizessem 2 grupos e as raparigas 
outros 2 grupos e que cada grupo escrevesse uma declaração de amor. Os alunos 
ficaram muito embaraçados mas após explicarmos que podia ser para uma pessoa 
imaginária ficaram mais à vontade para escrever a declaração. Enquanto estiveram a 
trabalhar em grupo, um aluno recusou-se a fazer a declaração, ficando junto ao seu 
grupo mas sem participar. Falámos com o aluno mas este continuou desmotivado para a 
realização da atividade, não a realizando. Um dos grupos esteve muito agitado no 
trabalho de grupo sendo necessário chamar-lhes várias vezes à atenção. 
Como os grupos demoraram muito tempo a terminar a declaração não houve tempo para 
apresentar, ficando acordado que a apresentação das declarações ficaria para a próxima 
semana. Realizámos por fim, a autoavaliação do comportamento. Todos os alunos 
mereceram “verde” no comportamento, excetuando o grupo que estava mais agitado, o 
qual mereceu “amarelo”. 
 
 
 
Data: 24 de janeiro de 2012                                                                             Sessão nº12 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
No início da sessão demos algum tempo para os alunos acabarem as declarações que 
tinham iniciado na sessão anterior. Após todos terem terminado as declarações cada 
grupo apresentou a sua à frente da turma. 
A maioria dos alunos ficaram muito envergonha a ler as declarações mas todos 
apresentaram, tendo os colegas gostado das várias declarações. Um dos grupos optou 
por fazer uma declaração através de uma música que conheciam, tendo todos cantado 
em conjunto. Os alunos gostaram da atividade, tendo ultrapassado a vergonha inicial nas 
apresentações. 
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De seguida realizámos a dinâmica “cadeiras em linha”. Esta atividade foi realizada nas 
mesas, colocando-se os alunos todos em cima das mesas e tinham de se organizarem 
por ordem crescente de idades e, de seguida, por ordem alfabética, sem poderem falar 
uns com os outros. Os alunos gostaram da atividade, tendo cumprindo as regras desta e 
conseguido se colocar na ordem correta. Como os alunos já se conhecem bem, esta 
tarefa foi mais fácil pelo que, para finalizar, lhes pedimos que se colocassem por ordem 
crescente do número de calçado. Nesta tarefa os alunos tiveram uma maior dificuldade, 
no entanto, conseguiram-se colocar na ordem correta. 
No final da atividade os alunos arrumaram as mesas no lugar, limparam e de seguida 
realizaram a autoavaliação do comportamento. Todos tiveram um bom comportamento 
pelo que todos mereceram “verde”. 
 
 
 
Data: 31 de janeiro de 2012                                                                             Sessão nº13 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Nesta sessão foi feita uma revisão dos sentimentos aprendidos.  
Quando chegámos à sala os alunos entraram e sentaram-se calmamente nos lugares. 
Começamos, de seguida, a sessão revendo os sentimentos dados. Primeiro perguntámos 
aos alunos quais os sentimentos que se lembravam e, após todos terem nomeado os 
sentimentos, relembrámos mais alguns que também já tinham sido dados. Alguns alunos 
tinham dúvidas sobre determinados sentimentos, pelo que, voltámos a explicar os 
sentimentos que suscitaram dúvidas. 
Seguidamente realizámos uma atividade em que cada aluno, na sua vez, escolhia um 
cartão e mimava o sentimento nele nomeado para toda a turma de modo aos colegas 
identificarem qual o sentimento mimado. Os alunos gostaram da atividade e conseguiram 
identificar os sentimentos corretamente. Os sentimentos que os alunos tiveram maior 
dificuldade em identificar foi a “frustração”, “desprezo” e “impaciência”. Os restantes 
sentimentos identificaram com bastante facilidade. Por vezes, foi necessária a ajuda de 
um outro colega para mimar o sentimento, tendo os colegas pedido ajuda. 
Após esta atividade os alunos realizaram a autoavaliação do comportamento. Todos os 
alunos mereceram “verde” pois todos estiveram atentos e empenhados na realização da 
atividade. 
 
 
 
Data: 7 de fevereiro de 2012                                                                            Sessão nº14 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Visto a turma ainda estar muito imatura ficou decidido que as sessões sobre a 
sexualidade iriam ficar para o fim do ano letivo. 
Quando entrámos na sala a turma estava muito desorganizada pelo que foi necessário 
organizar primeiro a turma antes de iniciar a sessão. Foi explicado aos alunos que nesta 
sessão seria feito um jogo mas que estes se tinham de portar bem, cumprindo as regras 
dos jogos. Como são uma turma e as ações de cada um refletem-se nos outros ficou 
decidido que cada vez que alguém tivesse comportamentos desadequados seria posto 
um traço no quadro e ao fim de três traços a atividade acabava.  
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Passámos então à realização da atividade tendo todos os alunos afastado as mesas do 
centro formando uma roda no chão. A dinâmica efetuada foi “a teia” em que a Dr.ª 
Patrícia começou uma história com um novelo na mão e passou o novelo a outro aluno 
para este continuar a história, ficando a segurar numa ponta, e assim sucessivamente 
formando uma teia com o novelo. Quando a teia estivesse formada, e para voltar a 
enrolar o novelo, tinham de contar novamente a história pelo que era necessário estarem 
com muita atenção ao que cada um dizia. 
Como o novelo já tinha sido usado em outras atividades com outras turmas, estava 
repleto de nós. Tivemos de interromper a teia e continuámos a atividade com uma bola 
de um dos alunos. Devido à interrupção os alunos ficaram mais agitados tendo, no 
entanto, voltado à atividade após algumas chamadas de atenção. Uma das alunas esteve 
mais irrequieta distraindo os colegas pelo que lhe foi pedido para se ir sentar no seu lugar 
enquanto os colegas terminavam a atividade. Os alunos mostraram uma grande 
criatividade e uma boa capacidade de retenção e evocação, tendo estado com atenção 
durante a atividade.  
No final da sessão realizaram a autoavaliação do comportamento tendo todos merecido 
“verde” (bom) à exceção da aluna que teve de sair da atividade a qual mereceu “amarelo” 
(razoável).  
 
 
 
Data: 27 de fevereiro de 2012                                                                          Sessão nº15 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Esta sessão ocorreu excecionalmente na segunda-feira pois na terça-feira a turma não 
podia ter sessão. Como a esta hora à segunda-feira estou na Psicomotricidade no Centro 
de Dia de Caselas, não pude participar nesta sessão, pelo que participei na sessão da 
turma do 4ºC, na terça-feira no mesmo horário. 
 
 
 
Data: 06 de março de 2012                                                                              Sessão nº16 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Esta sessão teve como objetivo explicar aos alunos a diferença entre “ouvir” e “escutar 
ativamente”.  
Quando chegámos à sala os alunos encontravam-se ainda todos à espera da professora, 
pelo que pedimos para entrarem na sala e se sentarem nos seus lugares. A maioria dos 
alunos estava a falar com os colegas do lado pelo que lhe dissemos que só 
começaríamos a sessão quando todos estivessem calados. Quando a turma ficou em 
silêncio explicámos o que íamos fazer na sessão. 
Começámos por perguntar quem sabia a diferença entre “ouvir” e “escutar ativamente”. 
Um dos alunos explicou qual a diferença dizendo que “ouvir” referia-se às pessoas a falar 
e ao barulho, “escutar ativamente” referia-se a estar com atenção quando alguém falava. 
Explicámos de seguida melhor estes conceitos, dando alguns exemplos e, de seguida, os 
alunos deram também alguns exemplos vivenciados por eles. Após todos terem 
compreendido os conceitos, pedimos a três alunos que saíssem da sala. A esses três 
alunos foi pedido para pensarem cada um numa história para contarem aos colegas. Aos 
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colegas que ficaram na sala foi-lhes explicado que o primeiro colega que entrasse, iam 
ouvir a história muito atentamente. O segundo colega, ouviam a história atentamente até 
uma das monitoras dar um sinal e aí, iriam-se distrair, deixando de escutar ativamente a 
história. O terceiro colega que entrasse, iam estar distraídos do princípio ao fim. Os 
alunos realizaram a atividade conforme foi pedido, realizando as três situações. No final, 
os três alunos que contaram as suas histórias partilharam o que sentiram com o 
comportamento dos colegas. A primeira aluna que entrou na sala disse que sentiu que os 
colegas a estavam a ouvir e que estavam interessados. Pedimos então aos colegas que 
contassem a história que tinham ouvido e conseguiram resumir a história. O segundo 
aluno que entrou na sala e o terceiro disseram que se sentiram frustrados e aborrecidos 
pois os colegas não os ouviam e estavam distraídos. Pedimos então aos colegas que 
contassem as histórias do segundo e terceiro colega. A história do segundo colega a 
entrar apenas sabiam o início, e a história do terceiro colega a entrar, apenas uma aluna 
se conseguiu lembrar de uma pequena parte. Estivemos então a refletir sobre o que 
acontece quando “ouvimos” e quando “escutamos ativamente”, falando do que sentem 
em ambos os casos. 
Passámos de seguida à autoavaliação do comportamento para preencherem a 
caderneta. Como todos os alunos estiveram atentos, participativos e empenhados 
durante a sessão, todos mereceram “verde”. 
Como ainda sobrou algum tempo e os alunos estiveram atentos e participativos durante a 
sessão, fizemos uma dinâmica de grupo, o “Pong”. Neste jogo os alunos tinham de ir 
contando os números de 1 a 10 consoante uma das monitoras ia dizendo, e nos números 
2, 4, 6 e 8, em vez do número diziam “Pong”, e quem erra-se saia do jogo. Os alunos 
estavam entusiasmados com a atividade, prestando atenção ao que os colegas diziam. 
No final do jogo e como ainda não tinha tocado, pediram para repetir até tocar. Voltámos 
então a repetir o jogo mas apenas por breves instantes pois logo de seguida tocou a 
campainha. 
 
 
 
Data: 13 de março de 2012                                                                              Sessão nº17 
Horário: 13h30 – 14h30                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Esta sessão deveria ter ocorrido no período da manhã das 11h15 às 12h15 mas tal não 
foi possível pois a Dr.ª Patrícia não podia estar presente. A sessão ocorreu no período da 
tarde não me sendo possível participar pois nesse mesmo horário tive sessão de “Afetos 
nas Escolas” com o 3º ano de Caselas. 
 
 
 
Data: 20 de março de 2012                                                                              Sessão nº18 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Esta foi a última sessão de “Afetos na Escola” dos alunos no 2º período tendo contado 
também com a presença da minha colega de estágio Cristina. Como foi uma sessão 
alusiva à Páscoa, realizámos uma caça ao tesouro e, de seguida, os alunos preencheram 
a ficha de autoavaliação do comportamento durante o período. 
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Quando chegámos à escola a Dr.ª Patrícia dirigiu-se à sala, juntamente com a Cristina 
que se encontrava mascarada de Dr.ª Olívia Salcedo, enquanto eu fui esconder as pistas 
sobre o tesouro em vários locais da escola. Enquanto estive a preparar as pistas para a 
caça ao tesouro a Dr.ª Patrícia explicou aos alunos que a Dr.ª Olívia Salcedo se 
encontrava ali para pedir ajuda aos meninos para procurar um tesouro escondido na 
escola. Quando cheguei à sala os alunos estavam a formar os grupos para de seguida 
preencherem a ficha de apresentação do grupo e poderem receber a primeira pista para 
descobrir o tesouro. Conforme foram acabando de preencher as fichas foram recebendo 
as primeiras pistas e saíram da sala para encontrar as pistas restantes. Durante a caça 
ao tesouro os alunos estiveram muito entusiasmados e mostraram trabalhar bem em 
equipa à exceção de um grupo que se dispersou sendo necessário relembra-los que esta 
era uma atividade que tinham de fazer em equipa para assim mais facilmente 
desvendarem as pistas.  
Após o tesouro ter sido encontrado, os alunos voltaram para os seus lugares na sala e 
distribuímos as fichas de autoavaliação do comportamento ao longo do período. Como 
uma das alunas tem dificuldade ao nível da escrita e da leitura fiquei a dar-lhe um apoio 
individual enquanto a Dr.ª Patrícia e a Cristina iam dando apoio ao resto da turma.  
No final da sessão, já depois de todos terem preenchido a ficha de autoavaliação, a 
Cristina distribuiu três ovos de chocolate a cada aluno como prémio por se terem todos 
esforçado para encontrar o tesouro. 
 
 
 
Data: 17 de abril de 2012                                                                                 Sessão nº19 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Esta foi a primeira sessão de “Afetos” do 3º Período, a qual deveria ter ocorrido no dia 10 
de abril, mas considerou-se melhor começar a 17 de abril para assim as restantes turma 
de 4º ano abordarem o tema ao mesmo tempo. Esta sessão, assim como as próximas 3 
sessões, foi dedicada à sexualidade. 
Quando chegámos à sala os alunos sentaram-se nos seus lugares e de seguida, 
montámos a visualização da apresentação em powerpoint sobre a sexualidade. Os 
alunos estavam muito curiosos e motivados para abordarem este tema, estando atentos 
ao longo da apresentação, levantando várias dúvidas à medida a que íamos abordando o 
tema.  
De início revemos as várias partes que compõem o corpo, e de seguida perguntámos aos 
alunos se estes ainda se sentiam confortáveis em tomar banho com uma rapariga da sua 
idade (caso fossem rapazes) ou, no caso das raparigas, em tomar banho com rapazes da 
sua idade. Todos os alunos responderam que não se sentiam confortáveis, pois já se iam 
apercebendo de algumas diferenças no corpo de cada um. Explicámos de seguida as 
diferenças existentes entre o corpo das raparigas e o corpo dos rapazes, e que o corpo 
de cada um se iria modificar à medida que iam crescendo, sendo este processo 
denominado puberdade. Quando abordámos o tema da menstruação, os alunos ficaram 
muito curiosos e expuseram várias dúvidas relativamente à idade em que aparecia, se 
acontecia apenas nas mulheres, se doía, qual o motivo do seu aparecimento, entre 
outras, às quais a Dr.ª Patrícia foi respondendo. Falámos de seguida sobre os pensos 
higiénicos e os tampões, havendo muitas meninas que tiveram algumas dúvidas 
relativamente à sua utilização. 
Como os alunos levantaram várias dúvidas não foi possível avançar mais na 
apresentação, pelo que tivemos de interromper e fazer a autoavaliação do 
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comportamento. Todos os alunos estiveram participativos e muito atentos, revelando 
bastante maturidade, pelo que todos mereceram “verde” no comportamento.  
 
 
 
Data: 24 de abril de 2012                                                                                 Sessão nº20 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Esta sessão foi a continuação da anterior abordando ainda a sexualidade. 
Quando chegámos à sala os alunos estavam muito entusiasmados pois sabiam que 
iriamos dar continuidade à sessão passada. Após termos montado a apresentação em 
“powerpoint” demos início à sessão. Inicialmente falámos sobre o que é o amor, o que é 
estar apaixonado e o que é uma relação sexual. Alguns alunos ficaram muito curiosos 
quando falámos sobre o que era uma relação sexual fazendo várias perguntas. De 
seguida falámos sobre os órgãos sexuais e a reprodução. Para introduzir o tema da 
reprodução perguntámos se já lhes tinham explicado como era este processo, tendo 
alguns alunos partilhado o que os pais lhes tinham dito ou que tinham visto na internet e 
na televisão. A maioria dos alunos já sabia como acontecia a reprodução, pelo que de 
seguida demos uma breve explicação. 
Falámos de seguida do nascimento e dos vários tipos de famílias que existem. Para 
finalizar explicámos que têm de cuidar do seu corpo e os perigos existentes, 
nomeadamente o abuso sexual. Os alunos inicialmente ficaram um pouco confusos, pelo 
que foram dados alguns exemplos de modo a compreenderem melhor. 
Após toda esta explicação os alunos ainda colocaram algumas dúvidas, acerca das 
relações sexuais e da reprodução, as quais fomos explicando. 
Para terminaram realizaram a autoavaliação do comportamento. Visto todos terem estado 
com atenção e participativos, todos mereceram “verde” (bom comportamento).  
 
Data: 2 de maio de 2012                                                                                  Sessão nº21 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Esta sessão ocorreu excecionalmente numa quarta-feira, pelo que não me foi possível 
estar presente pois tinha sessão de Psicomotricidade na Escola no mesmo horário da 
sessão.  
Na sessão continuou-se a abordar o tema da sexualidade, dando especial relevância às 
doenças sexualmente transmissíveis.  
 
 
 
Data: 8 de maio de 2012                                                                                  Sessão nº22 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Quando chegámos à sala os alunos estavam muito irrequietos tendo demorado algum 
tempo a acalmar. Só após todos se sentarem no lugar e ficarem em silêncio é que demos 
início à sessão.  
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Esta sessão foi de introdução ao jogo “Flor da idade”. Este jogo fala sobre a adolescência 
e as modificações psicológicas que ocorrem nesta fase. Abordámos temas como a 
influência de pares, a autoestima, a anorexia e os relacionamentos familiares e 
amorosos. Os alunos estiveram atentos e participativos, tendo dado vários exemplos de 
situações das quais tinham tomado conhecimento, ou através da televisão e da internet, 
ou através de experiências contadas pelos familiares. Os transtornos alimentares foi o 
tema que mais dúvida suscitou nos alunos pois era o tema sobre o qual tinham menos 
conhecimento. Como ainda não tinham sido explicados mais detalhadamente os 
transtornos alimentares, ficou decidido que mais à frente se falaria desse tema, tendo no 
entanto os alunos feito várias perguntas às quais fomos respondendo.  
Quando falámos sobre os relacionamentos amorosos, explicando que era normal terem 
alguns desgostos de amor mas que estes acabariam por passar pois era um processo 
normal na adolescência. Os alunos pediram para as monitores darem exemplos de 
situações que lhes tivessem acontecido e de comos estas reagiram, pelo que acedemos 
ao pedido de modo a estes perceberem que era algo normal, pelo qual todas as pessoas 
passam.  
Visto os alunos estarem muito curiosos e empolgados com os temas, tendo levantado 
várias dúvidas, não realizámos a autoavaliação do comportamento. No entanto, 
explicámos que como todos se tinham portado bem, todos mereciam “verde” (bom 
comportamento). 
 
Data: 15 de maio de 2012                                                                                Sessão nº23 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Esta sessão foi a primeira sessão em que jogaram o jogo “Flor da idade”. Na sessão 
passada já tinham sido explicadas as regras do jogo, pelo que fizemos uma breve revisão 
e de seguida os alunos organizaram-se em equipas, escolheram os nomes das equipas e 
demos início ao jogo.  
O jogo decorreu como previsto, os alunos estiveram atentos e participativos, cumpriram 
as regras do jogo e realizaram todas as tarefas propostas nas casas em que calhavam 
corretamente. Os temas que mais dúvidas suscitaram foram as doenças sexualmente 
transmissíveis e as perturbações alimentares, pelo que estivemos mais algum tempo 
para explicar as dúvidas dos alunos e estes refletirem sobre o tema.  
No final da sessão, apontámos a casa em que cada grupo estava e o número de pontos e 
guardámos o jogo para continuar na sessão seguinte. Para terminar, os alunos 
realizaram a autoavaliação do comportamento. Como os alunos conseguiram trabalhar 
bem em grupo, e estiveram com atenção aos colegas, todos mereceram “verde”. 
 
 
 
Data: 22 de maio de 2012                                                                                Sessão nº24 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
Nesta sessão fizemos a continuação do jogo “Flor da idade”.  
A Dr.ª Patrícia necessitou de ficar a falar com uma professora, pelo que entrei sozinha 
para preparar o jogo. Alguns alunos quiseram ajudar, escrevendo os nomes das equipas 
no quadro e colocando os pinos nos respetivos lugares. Quando acabámos de montar o 
jogo chegou a Dr.ª Patrícia, pedimos para que fizessem silêncio e começamos a jogar. 
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Os alunos gostaram do jogo, tendo refletido corretamente sobre cada questão que era 
proposta, expondo as suas dúvidas. Nem todos os grupos conseguiram chegar à meta do 
jogo, no entanto foi necessário terminar pois o tempo de sessão já tinha acabado e já 
tinha tocado para sair.  
Visto já não haver tempo, não realizámos a autoavaliação do comportamento, mas como 
todos se portaram bem e estiveram com atenção, ficou acordado com todos que estes 
quando voltassem do intervalo iriam colocar “verde” na caderneta do comportamento.  
 
 
 
Data: 29 de maio de 2012                                                                                Sessão nº22 
Horário: 11h15 – 12h15                                         Local: Escola EB1 Moinhos do Restelo 
Turma: 4ºB 
Psicóloga: Dr.ª Patrícia Machado 
 
A sessão teve como tema a transição para uma nova escola.  
Como o fim do ano se estava a aproximar foi realizada uma sessão sobre a transição de 
escola para os alunos expressarem os seus medos e as diferenças que iriam existir entre 
esta escola e a nova escola para onde iam. 
Começámos por perguntar quantos alunos iam para a escola Paula Vicente e como 
poucos levantaram o dedo, pedimos que dissessem, cada um na sua vez, que escola 
iriam integrar no próximo ano letivo. Após todos terem dito as escolas para que vão, 
entregámos uma ficha à professora para os alunos preencherem após a visita à escola 
Paula Vicente, para dizerem quais as diferenças entre as escolas. Os alunos que não vão 
para esse escola preencherão ao mesmo tempo que os colegas, mas sobre a escola 
para a qual vão estudar no próximo ano letivo. Após toda esta explicação entregámos 
aos alunos uma ficha sobre os receios. Nesta ficha os alunos tinham de escrever o que 
tinham receio na nova escola, e o que achavam que ia ser diferente. Os alunos 
preencheram a ficha sem grande dificuldade, tendo sido necessário acompanhar uma 
aluno que tem grande dificuldade ao nível da leitura e da escrita. Após todos terem 
preenchido a ficha, apresentaram para os colegas. 
A maioria dos receios dos alunos estavam relacionados com as influências de pares, com 
o bullying e com a mudança de professores e exigência destes. As principais coisas que 
os alunos consideraram que seria diferente foi o momento de almoço, o número de 
disciplinas, as aulas, os professores e os colegas.  
Após todos terem apresentado, e visto já não haver tempo para a autoavaliação do 
comportamento, dissemos que todos se tinham portado bem, merecendo todos “verde”. 
 


