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Nota introdutória 

 

 

O presente manual resulta do trabalho desenvolvido ao longo da implementação do Projeto ECOS 

– Estratégias Comunitárias de Observação Social, que decorreu entre Outubro de 2008 e Setembro de 

2012 na Freguesia de Lordelo do Ouro. O projeto de prevenção seletiva das toxicodependências, foi 

financiado pelo Instituto da Droga e Toxicodependência (IDT) no âmbito do Programa Operacional de 

Respostas Integradas (PORI), e promovido pela ADILO – Agencia de Desenvolvimento Integrado de 

Lordelo do Ouro. 

O ECOS foca a sua intervenção com famílias em contexto comunitário, numa lógica de intervenção 

integrada, participação ativa e exploração reconstrutiva, valorizando as capacidades dos sujeitos. 

Pretende-se que este seja um manual prático e orientador de implementação do projeto. Deve ser, 

contudo, entendido como um guia flexível, adaptável aos diferentes contextos e realidades sociais e 

territoriais onde possa ser replicado, pelo que cabe aos facilitadores ajustar as ações com materiais, 

recursos e estratégias complementares. 
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PARTE I - Introdução 

 

 

Enquadramento teórico do projeto 

 

O projeto assume como base teórica o Modelo do Desenvolvimento Social, que interpreta o 

comportamento desviante como resultante de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Estes agentes, por 

sua vez, podem se configurar como fatores de risco ou de proteção face ao desenvolvimento de 

comportamentos aditivos. Toma-se assim por referencial o paradigma da interação dos fatores de risco e 

de proteção, assumindo-se que os fatores protetores amortecem ou influenciam o impacto de fatores de 

risco, através do desenvolvimento de estratégias que favoreçam a adaptação e o desenvolvimento de 

competências. Espera-se assim, como resultado global da intervenção nesta dialética fatorial, “aumentar 

os níveis de resiliência e diminuir a vulnerabilidade em relação aos comportamentos aditivos” (Moreira, 

2001). Este modelo tem também alertado para a necessidade de entender o risco como um processo que 

vai adquirindo contornos diferenciados ao longo do processo de desenvolvimento. Apesar do 

comportamento de consumo de drogas acontecer fundamentalmente na adolescência, a literatura tem 

revelado a “importância da primeira infância na génese e desenvolvimento dos fatores de risco para a 

toxicodependência” (Burkhart, 2000), pelo que optamos por trabalhar com crianças entre os 10 e os 12 

anos. Admitindo que neste período desenvolvimental são os pais os principais influentes no processo de 

organização cognitiva e comportamental, toma-se como um dos grupos alvo da intervenção a família, no 

sentido de promover o potencial educativo que encerram, abordando-as numa dupla vertente de 

promoção do bem-estar psicossocial dos pais, e no “reforço e desenvolvimento das competências 

parentais que permitem um melhor desempenho das funções educativas” (Cruz, 2006). Segundo o 

National Institute of Drug Abuse (1997), as intervenções preventivas que incluam a família têm maior 

impacto do que aquelas que incluem só as crianças ou só os pais. Nesse sentido, a filosofia do projeto 

pretende promover uma forte articulação entre o trabalho a realizar com estes dois grupos, prevendo-se a 

dinamização de espaços de iteração regulares e sistemáticos. 

Relativamente à intervenção com as crianças, pretende-se promover o seu desenvolvimento 

emocional e social, já que “a capacidade do indivíduo gerir os seus estados emocionais constitui um 

importante fator protetor das toxicodependências” (Moreira, 2001). Aponta-se como resultado esperado o 

reforço e ajustamento dos padrões de vinculação, e consequentemente a promoção da qualidade das 

relações afetivas, geradora de organização e autonomia. O trabalho com o grupo de jovens e o 

envolvimento, sempre que possível, de associações de pais e de serviços locais pretende traduzir uma 

lógica desenvolvimental ecológica, constituindo-se como elementos significativos do contexto e que se 

entende serem também “autores no processo de produção de significados e de implementação de projetos 

de ação” (Menezes, 1999).  

Espera-se com o projeto fomentar relações sociais positivas e cooperantes. A sua implementação 

pretende integrar o princípio metodológico do empowerment, ou seja, que se baseie na co construção 

negociada das necessidades e formas de lhes dar resposta, num processo criativo e flexível, quer ao nível 

das famílias e das crianças, mas também da intervenção mais indireta com os jovens, de modo a melhorar 

a qualidade das relações, das organizações, e da comunidade em geral. Ao nível metodológico, referimos 

ainda a primazia das estratégias de exploração reconstrutiva, que tomam como ponto de partida as 

experiências reais entendidas como desafio, com vista à reconstrução dos seus significados e à promoção 

de novos esquemas de organização do eu e da realidade social.  

Este projeto dedica especial atenção às famílias da comunidade identificadas como vulneráveis 

enquanto agentes protetores do consumo de drogas, que reúnam múltiplos fatores de risco, 

designadamente: situação de desemprego ou precariedade laboral dos progenitores, filhos com percursos 

escolares irregulares, casos que estejam sinalizados nos dispositivos de justiça de menores. Pretende-se 

realizar com estas famílias um trabalho de natureza desenvolvimental, que as aborde numa perspetiva 

colaborativa e de suporte emocional face às dificuldades que sentem, especialmente considerando as 

características do ambiente psicossocial em que se inserem. 
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O projeto tem como metodologia de intervenção o envolvimento de grupos significativos na 

proteção das crianças, por via de uma atuação direta e indireta, numa lógica de promoção de 

competências, mas também numa perspetiva remediativa ou de intervenção em situações de risco efetivo. 

Deve tentar-se durante o processo de implementação deste projeto construir resultados/produtos que 

possam ser partilhados e devolvidos à comunidade local, de modo a divulgar os processos de mudança. 

 

 

Objetivos 

 

O Projeto ECOS procura promover competências psicossociais junto dos elementos das famílias, 

de modo a aumentar a sua capacidade de resiliência e fomentar uma melhor adaptação ao longo do ciclo 

vital destas famílias e dos seus membros. Seguidamente são apresentados os objetivos gerais e específicos. 

 

Quadro 1 – Objetivos gerais e específicos do Projeto ECOS 

Objetivos Gerais Objetivos específicos 

1. Potenciar nas famílias 
encaminhadas (em situação de 
desemprego ou precariedade 
laboral, com crianças sinalizadas 
nos dispositivos de Justiça de 
menores e percursos escolares 
irregulares) os fatores protetores 
de uma parentalidade construtiva. 

1.1. Promover o aumento do envolvimento parental das famílias 

sinalizadas no trajeto de vida dos seus descendentes. 

1.2. Aumentar nos adultos das famílias sinalizadas as 

competências educacionais e relacionais. 

1.3. Incentivar e facilitar o acesso dos pais às instituições e 

serviços que constituem os espaços de vida dos seus 

descendentes. 

2. Promover fatores protetores de 

atividades desviantes 

(nomeadamente ao nível do 

consumo de drogas) nas crianças 

das famílias sinalizadas. 

2.1. Reforçar a vinculação das crianças sinalizadas às instituições 

educativas e em particular à escola 

2.2. Reforçar a interação positiva pais/filhos, através de 

atividades culturais e recreativas. 

2.3 Promover a descoberta de aspetos positivos no percurso de 

vida da criança, através da autoconstrução de narrativas de vida. 

3. Facilitar e reforçar o acesso das 

famílias a recursos da comunidade 

local. 

3.1. Promover competências sociais nas crianças, através de 

processos de modelagem com os jovens, pela participação em 

experiências de diversificação cultural.   

3.2. Promover fatores protetores nos jovens para que se 

constituam como modelos de interação social positiva. 
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PARTE II – Ações de intervenção 
 

 Nesta secção, serão apresentadas as ações do projeto, explicitando as atividades propostas.  

 

 

Ação 1 – Gabinete de Apoio à Família (GAF) 

O objetivo central do Gabinete de Apoio à Família é proporcionar um acompanhamento 

psicossocial individualizado com cada família encaminhada. Nesta ação é realizada a identificação de 

problemas significativos, possíveis soluções e sessões com vista ao trabalho intensivo das necessidades 

identificadas. Numa primeira fase, é realizado um diagnóstico inicial de necessidades e potencialidades. 

Numa segunda fase, é disponibilizado um acompanhamento psicossocial em situações de crise ou de 

forma continuada com base na abordagem multissistémica do problema, por meio da co construção e 

execução do Plano de Desenvolvimento Familiar (consultar parte IV do manual). Este acompanhamento 

individualizado permite um trabalho mais próximo e específico com cada família, na co construção de uma 

relação de suporte, e a monitorização do impacto das intervenções em grupo. É também nesta ação que 

decorre a mediação institucional com outros serviços da comunidade e com instituições relevantes para a 

resolução das questões levantadas pelas famílias, com especial destaque para a mediação escolar e para a 

mediação com os dispositivos de justiça de menores. 
 

Atividades ação 1 – GAF Objetivos 

 Identificação de áreas de maior necessidade de intervenção com base em 

entrevista psicossocial e biograma familiar;  

 Acompanhamento psicossocial em situações de crise ou de forma 

continuada, tendo por base uma abordagem multissistémica do problema, 

por meio da co construção e execução do Plano de Desenvolvimento 

Familiar (consultar parte IV do manual); 

 Serviço de apoio, suporte e informação em situações de rutura; 

 Realização de visitas domiciliárias sempre que justificável para o técnico e 

para o utente no decorrer do acompanhamento (assegurando sempre o 

consentimento e conhecimento antecipado do mesmo); 

 Monitorização proximal dos resultados conseguidos nos vários dispositivos 

de intervenção do projeto; 

 Mediação com outros serviços da comunidade e com instituições relevantes 

para a resolução das questões levantadas pelas famílias, sendo efetuados 

encaminhamentos ao nível de saúde, rendimento social de inserção, 

formação/empregabilidade, etc.  

 Orientar, informar e 

acompanhar as famílias em 

situação de crise; 

 Promover um ambiente 

familiar saudável e 

estimulante; 

 Favorecer a vinculação 

segura/ relações afetivas 

positivas entre os vários 

membros familiares; 

 Aumentar nas famílias 

sinalizadas competências 

educacionais e relacionais; 

 Estimular o envolvimento 

parental e das famílias nos 

trajetos de vida dos seus 

descendentes. 

 
 

Ação 2 – Formação Parental / Grupo de Pais (GP) 

Ação dirigida aos cuidadores/progenitores de menores das famílias encaminhadas, onde se 

pretende trabalhar dimensões relevantes para o exercício da parentalidade, promovendo o 

desenvolvimento pessoal, competências, conhecimentos e estratégias de ação-educação. 

O Programa de Prevenção para Pais (consultar parte IV do manual) valoriza metodologias de 

exploração reconstrutiva, promovendo debates, exercícios e dinâmicas de grupo por meio de 

metodologias ativas e participadas, partindo de situações reais. Na implementação do Projeto ECOS 

promovida pela ADILO, esta ação foi potenciada pela colaboração com as associações de pais das escolas 

da comunidade, através do desenvolvimento de algumas sessões em contexto escolar. 

De forma mais pontual e intercalada com o Programa de Prevenção para Pais, preconiza-se a 

dinamização de sessões para atividades lúdico recreativas no seio do grupo, que funcionem como 
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estratégia mobilizadora dos participantes (tentando corresponder aos seus interesses e necessidades) e 

de fortalecimento da interação grupa positiva. Preconizam-se ainda sessões para construção conjunta de 

outros temas a abordar e de estratégias a implementar, assim como de levantamento de interesses e 

negociação de atividades. Propõe-se também o desenvolvimento de uma oficina de teatro. 
  

Atividades ação 2 (FP) Objetivos 

 Grupo de Pais: 

- Implementação do Manual de Prevenção para 

Pais (consultar parte IV do manual) 

- Sessões para construção conjunta de outros 

temas a abordar e de estratégias a 

implementar, assim como de levantamento de 

interesses e negociação de atividades 

 Consciencializar para a importância da supervisão e 

acompanhamento da vida emocional dos seus 

descendentes; 

 Promover a participação ativa dos pais no percurso 

escolar dos seus descendentes; 

 Aumentar o acompanhamento e supervisão parentais; 

 Promover competências pessoais, sociais e parentais, 

otimizando também aptidões já adquiridas ao longo da 

experiência de vida. 

 Monitorizar a motivação dos participantes e o 

ajustamento dos conteúdos às suas reais necessidades 

e interesses. 

 Organização de exposições para partilhar com 

a comunidade trabalhos finais: 

- Sessões de trabalhos manuais e construção de 

produtos para a participação em concursos, 

feiras e exposições várias. 

 Oficina de expressão artística (p.e. Metodologia 

do Teatro do Oprimido), com apresentações do 

resultado final em vários eventos na 

comunidade 

 Dar voz a elementos com menor poder na 

comunidade; 

 Reconstrução de significados e promoção de novos 

esquemas de organização do eu e da realidade social; 

 Reforçar e consolidar as competências adquiridas ao 

longo da intervenção 

 

 

Ação 3 – Programa de Diversificação de Experiências Culturais (PDEC) 

Esta ação traduz-se em momentos lúdico-recreativos, selecionados e co elaborados com o grupo 

de pais e o grupo de mediadores jovens. Tem como principal objetivo potenciar o bem-estar psicossocial 

das famílias e promover momentos de interação pais-filhos construtivos e inovadores, fora do seu 

contexto diário. Procura-se dar a conhecer às famílias uma série de recursos culturais aos quais podem 

recorrer. Constitui-se ainda como um espaço de oportunidade de integração e aplicação das situações 

trabalhadas nas ações de intervenção em grupo, sobretudo no grupo de pais e mediadores jovens, 

funcionando assim como um reforço positivo do trabalho desenvolvido neste âmbito. O PDEC pressupõe 

uma articulação próxima com instituições relevantes da comunidade, que promovam atividades de 

carácter cultural e recreativo. 
 

Atividades ação 3 (PDEC) Objetivos 
 

 Momentos lúdico-recreativos, selecionados e co 

elaborados com o Grupo de Pais e Grupo de 

Mediadores Jovens: 
 

Exemplos de atividades: 

- Visita a exposições e visualização de espetáculos ligados 

à vertente artística (peças de teatro, música, dança) 

- Atividades desportivas 

- Sessões de debate intergeracionais de relevância e 

interesse manifestos pelos grupos-alvo 

- Etc. 

 Proporcionar espaços de interação pais-filhos 

construtivos e inovadores; 

 Aumentar os conhecimentos e recursos culturais 

a que as famílias podem recorrer; 

 Integração e aplicação das situações trabalhadas 

nos grupos de intervenção em contexto real; 

 Fomentar a aquisição de hábitos e estilos de vida 

saudáveis que se possam generalizar e manter; 

 Potenciar o bem-estar psicossocial das famílias. 
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Ação 4 – Oficinas do Imaginário (OI) 

Ação dirigida aos descendentes das famílias sinalizadas com idades compreendidas entre os 5 e os 

12 anos, e que visa a promoção de competências pessoais e sociais, que se espera que funcionem como 

fatores protetores, diminuindo o impacto de fatores de risco.  

O Programa de Prevenção para Crianças (consultar parte IV do manual) apresenta sessões com 

dinâmicas de grupo que visam a exploração de dimensões desenvolvimentais, especialmente relacionadas 

com a gestão emocional e promoção de competências sociais. Pretende também promover a melhoria dos 

hábitos escolares e vinculação das crianças às entidades educativas, assim como desenvolver uma relação 

de proximidade que permita um acompanhamento personalizado da criança e o despiste adequado de 

situações problemáticas associadas. O planeamento destas sessões tem em conta os conteúdos e as 

atividades definidas no âmbito do GAF e da Formação Parental, uma vez que se pretende desenvolver um 

trabalho de algum paralelismo, visando atingir o objetivo de potenciar uma interação pais-filhos e 

dinâmica familiar positivas. 

Propõe-se que funcionem dois grupos de intervenção – o grupo A abrangendo crianças dos 5 aos 

8 anos, e o grupo B com crianças dos 9 aos 12 anos – de forma a possibilitar uma abordagem dos 

conteúdos mais adaptada a cada faixa etária. Preconiza-se a colaboração e envolvimento ativo dos 

Mediadores Jovens (que se pretende que funcionem como modelos positivos para as crianças 

intervencionadas) no planeamento e implementação de algumas destas atividades e sessões. 

Prevê-se ainda a dinamização de sessões de atividades livres, bem como sessões com a 

participação dos pais e/ou figuras de referência, permitindo assim uma partilha dos trabalhos realizados 

no âmbito das Oficinas do Imaginário e a evolução das crianças ao longo das sessões. Por outro lado, este 

feedback permite ainda capacitar os pais de voz ativa e responsabilidade na evolução positiva do(s) seu(s) 

descendente(s) ao longo da intervenção. 

 

Atividades ação 4 (OI) Objetivos 

Grupo A- dos 5 aos 8 anos de idade 

Grupo B- dos 9 aos 12 anos de idade 

 Implementação do Programa de Prevenção para 

Crianças (consultar parte IV do manual) 

- Fichas e jogos que visam a promoção da capacidade de 

gestão emocional, essencialmente as negativas, como a 

frustração e a raiva, competências de resolução de 

problemas e de tomada de decisão. 

 Promover um autoconceito positivo e um espaço 

de valorização de si próprio e do outro; 

 Estimular a imaginação, representação e 

pensamento abstrato; 

 Promover de capacidade de gestão e expressão 

adequada de pensamentos e emoções; 

 Promover competências de resolução de 

problemas e de tomada de decisão; 

 Desenvolver hábitos de leitura e reforçar o 

vínculo às instituições educativas. 

 Reforçar e consolidar as competências 

adquiridas ao longo da intervenção 

 Sessões de atividades livres; 

- Visitas lúdico-pedagógicas 

- Atividades desportivas 

- Workshops culturais 

- Etc. 

 Sessões com os pais 

- Momentos de interação com os pais, no sentido de 

partilhar com estes alguns resultados alcançados e 

trabalhos realizados. 

 Envolver os pais na evolução dos filhos e no 

desenvolvimento das suas competências; 

 Reforçar positivamente o empenho e 

competências das crianças. 
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Ação 5 – Mediadores Jovens (MJ) 

Grupo de jovens entre os 12 e os 18 anos, colaborativo no planeamento de algumas atividades no 

âmbito da ação 3 (Programa de Diversificação de Experiências Culturais), visando funcionar como 

modelos positivos para as crianças mais novas da comunidade. 

O Programa de Prevenção para Mediadores Jovens (consultar parte IV do manual) visa o treino de 

competências pessoais e sociais a partir de situações reais experienciadas pelos participantes. Pretende-se 

que sejam identificados no seio do grupo jovens responsáveis pelo planeamento e dinamização do 

Programa de Diversificação das Experiências Culturais, assim como jovens participantes e colaboradores 

em algumas sessões das Oficinas do Imaginário. Propõe-se também o desenvolvimento de uma oficina de 

teatro. À semelhança das ações 2 e 4, propõe-se a dinamização de sessões para atividades livres, com vista 

a manutenção da motivação dos jovens e o fortalecimento da interação grupal positiva. 
 

Atividades ação 5 (MJ) Objetivos 

 Implementação do Programa de Prevenção para Mediadores 

Jovens (consultar parte IV do manual): 

 

- Treino de competências pessoais e sociais através de debates, 

dinâmicas de grupo e jogos, que permitem refletir sobre temas 

como: identidade, orientação vocacional, sexualidade e relações de 

intimidade, conflito e relações interpessoais, consumo de 

substâncias e outros comportamentos de risco, etc. 

 Aumentar competências pessoais e de 

mediação 

(família - comunidade); 

 Promover competências de pessoais e 

sociais 

 Consciencializar estes jovens para o seu 

poder de transformação da comunidade: 

 Negociar e debater objetivos e 

atividades a desenvolver no PDEC; 

 Desenvolver a representação dos jovens 

como modelos de interação social 

positiva para as crianças, famílias e 

comunidade; 

 Reforçar e consolidar as competências 

adquiridas ao longo da intervenção. 

 Sessões para negociação de temas e planeamento de 

atividades no âmbito do Programa de Diversificação de 

Experiências Culturais e das Oficinas do Imaginário 

 Sessões de atividades livres 

- Visitas lúdico-pedagógicas 

- Atividades desportivas 

- Workshops culturais 

- Etc. 

 Oficina de expressão artística (p.e. Metodologia do Teatro do 

Oprimido), com apresentações do resultado final em vários 

eventos na comunidade 

 Dar voz a elementos com menor poder 

na comunidade; 

 Reconstrução de significados e 

promoção de novos esquemas de 

organização do eu e da realidade social; 

 Reforçar e consolidar as competências 

adquiridas ao longo da intervenção 

 

 

Esclarecimentos adicionais sobre a execução do projeto 
 

Componente integrada da intervenção 

O projeto ECOS privilegia a componente integrada da intervenção. Desta forma, deve preconizar-

se uma articulação frequente com várias entidades encaminhadoras do projeto, nomeadamente com os 

dispositivos de justiça de menores, as escolas e outros serviços que acompanham as famílias participantes, 

no sentido de se realizar um acompanhamento conjunto e integrado dos casos encaminhados, bem como o 

delineamento de estratégias de intervenção transversais. Deve ainda procurar-se, sempre que possível, 

promover ações em colaboração com outros serviços e agentes da comunidade, com o objetivo de 

responder a algumas necessidades e sugestões que vão surgindo no decorrer das atividades com os 

diferentes grupos. Neste sentido, deve prever-se um trabalho articulado com várias instituições e serviços 

da comunidade, como a câmara municipal, juntas de freguesia, serviços de saúde, escolas, gabinetes de 

emprego, e diferentes associações e coletividades locais.  
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Metodologia participativa 

Os Programas de Prevenção criados para os grupos-alvo das diferentes ações do projeto (pais, 

crianças e jovens), pretendem ser replicados com diferentes grupos, com uma renovação da população a 

cada semestre. Propõe-se ainda que as sessões de intervenção em grupo tenham periodicidade semanal e 

que o PDEC seja realizado mensalmente. No âmbito do GAF, a periodicidade dos atendimentos devem ser 

adequados às necessidades de cada caso, propondo-se uma frequência que pode variar de semanal a 

mensal. Não obstante, as atividades devem ser flexíveis e adaptados aos diferentes contextos e realidades 

sociais dos territórios onde possa ser replicado, pelo que cabe aos facilitadores adaptar as ações com 

materiais, recursos e estratégias complementares. Da mesma forma, e tendo em consideração a perspetiva 

colaborativa e co construtiva do projeto, os horários, temas em debate e alguns objetivos da intervenção 

devem ser negociados com os respetivos grupos-alvo, de modo a tornar a intervenção mais pertinente na 

perspetiva dos elementos, face às necessidades sentidas, e não impostas. 
 

Oficina de expressão artística - Metodologia do Teatro do Oprimido 

 Tendo em conta que o ECOS procura promover a participação ativa das famílias na construção das 

atividades do próprio projeto e que valoriza estratégias de exploração reconstrutiva, com vista à 

reconstrução de significados e à promoção de novos esquemas de organização do eu e da realidade social, 

propõe-se que aja espaço para desenvolver uma oficina artística que explore estes significados e que dê 

voz e visibilidade a estes membros da comunidade.  

No âmbito do Projeto ECOS promovido pela ADILO, foram desenvolvidos dois grupos de Teatro do 

Oprimido – um grupo de jovens e um grupo de adultos. No entanto, poderá ser escolhida outra 

metodologia (pintura, fotografia, dança, etc.), que vá de encontro aos interesses do grupo. A 

implementação desta metodologia com dois grupos no âmbito do Projeto ECOS (um grupo de adultos e um 

grupo de jovens) tem o objetivo de possibilitar: libertação do corpo e a exploração do seu potencial 

expressivo e criativo; exploração e a dramatização de situações de vida reais vividas como opressões pelos 

indivíduos; partilha de impressões e de reflexão sobre as experiências individuais e de grupo; momentos 

integradores que mobilizaram a capacidade de observação, de escuta do outro e de auto 

consciencialização; reconhecimento e a validação social das competências desenvolvidas nos grupos, junto 

das comunidades de origem dos participantes. O Teatro do Oprimido é uma metodologia de teatro 

participativo, que pretende, através do diálogo, restituir aos que têm menos poder o seu direito à palavra 

e o seu direito de ser – democratizando a expressão e produzindo diferentes formas de relação com o 

conhecimento e com a vida real. Esta metodologia baseia-se num conjunto de exercícios, jogos e técnicas 

teatrais que têm por objetivo tornar o teatro e a expressão dramática num instrumento eficaz na 

compreensão da realidade e na procura de alternativas para problemas sociais e interpessoais; estes 

exercícios auxiliam a desmecanização física e intelectual dos indivíduos e estimula-os a procurar as suas 

próprias formas de expressão. Cada uma das técnicas do Teatro do Oprimido representa uma resposta 

encontrada por Boal e pelos seus colaboradores, que foram sendo acumuladas nas suas diferentes 

experiências, nomeadamente o teatro-imagem, e o teatro-fórum. O teatro-imagem tem por base as 

linguagens não-verbais, é uma técnica teatral que pretende transformar questões, problemas e 

sentimentos em imagens concretas. No teatro-fórum pretende-se, através de uma encenação baseada em 

situações reais, expor conflitos provenientes das relações de poder, sentidos pelas comunidades. As peças 

são o resultado das vivências, lembranças, experiências e desejos dos atores; a peça que se constrói tem 

representadas personagens oprimidas e opressoras, que entram em conflito, de forma clara e objetiva, na 

defesa de seus desejos e interesses. As diferentes fases de desenvolvimento da Oficina de Teatro do 

Oprimido: 1) Apresentação do grupo: jogos com nomes, regras, expectativas; 2)Coesão grupal: jogo das 

cadeiras, jogos de ritmo, jogos de confiança; 3) Desmecanização corporal e sensorial: jogos que 

desmecanizem o corpo, dançar com música; 4) Teatro imagem: jogos de ritmo e de criatividade; 5) 

Improvisação: improvisação a partir das histórias trazidas pelo grupo; 6) Dramaturgia: exploração de 

histórias em grupo através do desenho, escultura, poesia e música; 7=Ensaios: escolha da história, 

levantamento de cenas, improvisação da história, construção do texto; 8) Construção de figurinos, cenários 

e música; 9) Ensaio técnico e geral; 10) Apresentação ao público. 
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PARTE III - Avaliação e monitorização do projeto 

 

A avaliação e monitorização do projeto é uma dimensão essencial de uma intervenção desta 

natureza e permite sobretudo ir adequando estratégias e melhorar a intencionalidade preventiva do 

projeto. Além da monitorização realizada por parte da equipa técnica, a implementação do Projeto ECOS 

promovido pela ADILO em Lordelo do Ouro foi avaliada por uma equipa externa, sob supervisão da 

Faculdade de Psicologia e de Ciencias da Educação da Universidade do Porto. Os dados recolhidos indicam 

que os objetivos foram maioritariamente atingidos de forma satisfatória, considerando-se que foi eficaz na 

promoção de fatores protetores e na diminuição dos fatores de risco para o consumo de substâncias. 

Nesta parte serão apresentadas as metodologias de avaliação propostas, e os principais 

resultados alcançados na implementação do Projeto ECOS na ADILO. 

 

Instrumentos de avaliação propostos  
 

Tendo em vista o alcance dos objetivos propostos, é muito importante realizar uma avaliação 

contínua e sistemática do processo e dos resultados, de modo a possibilitar, caso necessário, a 

reestruturação da intervenção. Neste sentido, propõe-se uma metodologia de avaliação mista, quantitativa 

e qualitativa, que inclua uma vertente de avaliação interna por parte da equipa técnica do projeto e dos 

técnicos das entidades parceiras, e outra de avaliação externa realizada por técnicos externos ao projeto 

junto da população-alvo participante. 

Ressalva-se a dificuldade em avaliar resultados deste tipo de intervenções, dado que os resultados 

da aplicação prática de intervenções desta natureza não se convertem em dados mensuráveis a curto 

prazo. Por outro lado, a recolha de dados com recurso a metodos qualitativos permite dar voz e espaco aos 

participantes do projeto, para que possam exprimir o balanço das suas experiências. Assim, a combinação 

de métodos quantitativos e qualitativos permite conhecer os contornos e significados subjacentes aos 

dados numéricos. 
 

 Agentes de avaliação Metodologia de avaliação Instrumentos Utilizados 

Avaliação 

interna 

Equipa técnica do 
projeto; 

Técnicos das 
entidades parceiras 
que intervêm com as 
famílias. 

- Despiste e diagnóstico 
familiar iniciais; 

- Construção de um 
processo familiar; 

- Observação de indicadores 
comportamentais; 

- Auto-relatos; 

- Informações recolhidas 
nas reuniões com serviços e 
entidades parceiras. 

- Plano de Desenvolvimento Familiar (consultar parte 
IV); 

- Registos de assiduidade; 

- Registos de avaliação e observação comportamental 
das sessões; 

- Registos de assiduidade e observação comportamental 
das entidades escolares;  

- Articulações formais e informais com serviços internos 
da instituição e com entidades parceiras. 

Avaliação 

Externa 

Equipa externa ao 
projeto. 

- Metodologia teste –reteste: 
avaliação compósita que 
combine a análise de dados 
quantitativos e qualitativos. 

- Junto dos pais: Escala do Ambiente Familiar (FES) de 
Moos & Moos (1986, cit in. Goncalves, 2006); Escala das 
Dimensões e Estilos Educativos Parentais (PSDQ) de 
Robinson, Mandleco, Olsen & Hart (1995, cit. in 
Touliatos X tal., 1990); Escala de Atitudes Parentais 
Face ao Consumo de Substancias de Linney, Forman & 
Egan (1990; cit in. Wilson e Kolander, 2003); 

- Junto dos Jovens: Escala do Autoconceito SDQ II 
(Marsh, Parker & Barnes, 1984; versão portuguesa 
Fontaine, 1991); Representações Sociais do Consumo de 
Álcool e Drogas em Adolescentes (Carvalho e Real, 
2006); 

-  Junto de todos os grupos-alvo: Afirmações construídas 
tendo por base os conteúdos gerais dos programas e os 
seus objetivos; Grupos de focagem com os participantes 
das ações de intervenção em grupo. 
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Resultados esperados 
 

Seguidamente, serão apresentadas as principais conclusões da avaliação realizada na 

implementação do Projeto ECOS na ADILO, partindo-se do príncípio que a sua replicação e adequação 

noutros territórios irá alcançar, potencialmente, resultados semelhantes.  
 

Reforço dos fatores de proteção e diminuição dos fatores de risco identificados: 

 Crescente envolvimento e supervisão parentais nas atividades lúdico-pedagógicas da ação 3 deste 

projeto (PDEC);  

 Alteração de estratégias disciplinares por parte dos pais: p.e. utilização do reforço em vez da punição, 

diminuição da independência e aumento da coesão e organização familiar – o que indica um aumento 

no grau de compromisso, ajuda e apoio que os membros da família providenciam uns aos outros, bem 

como um progresso das famílias observadas na valorização de uma estrutura mais clara ao nível da 

estrutura e planeamento de atividades familiares;  

 Desenvolvimentos positivos a nível educativo e relacional com os filhos: constata-se uma melhoria no 

ambiente psicossocial, caracterizado por relações menos conflituosas, e um aumento nas 

competências educacionais dos pais;  

 Os pais manifestaram-se mais envolvidos na supervisão dos comportamentos dos seus filhos e mais 

capazes de exercer uma influência positiva no trajeto de vida dos mesmos;  

 Observou-se, em alguns casos concretos, uma melhoria do comportamento das crianças por parte das 

instituições educativas e uma maior motivação para participação e frequência escolar;  

 Melhoria do comportamento das crianças, mais proativo e cooperativo, quer no meio familiar, quer no 

escolar e um aumento na capacidade de regulação emocional;  

 Segundo dados da avaliação externa, houve um efeito estatisticamente significativo que reflete uma 

diminuição dos comportamentos que indicam ansiedade, tristeza, solidão e baixa autoestima nas 

crianças que frequentaram as Oficinas do Imaginário;  

 Apesar de uma participação menos consistente por parte dos jovens, estes reconhecem o seu papel 

enquanto agentes ativos na comunidade e valorizam o contributo positivo da ação 5 e do Programa de 

Prevenção na sua forma de se relacionar com o meio, e na promoção de competências pessoais e 

sociais, considerando ainda que aumentaram a rede de suporte de pares e de suporte social.  
 

Reforço das competências pessoais e sociais trabalhadas 

 Melhoria na qualidade das relações familiares, em parte devido ao aumento da capacidade dos pais de 

exercerem uma parentalidade construtiva;  

 Melhorias nas competências sociais das crianças, quer no contexto escolar, quer no familiar, 

sobretudo ao nível da gestão das emoções e da assimilação das consequências associados a cada 

comportamento;  

 Os jovens assumiram o seu papel enquanto modelos positivos na prevenção de consumos e valorizam 

o impacto que o Programa de Prevenção teve na sua forma de se relacionar com o meio.  

 O discurso partilhado pelos jovens denota o desenvolvimento de competências sociais como a tomada 

de perspetiva do outro, o respeito pela diferença e competências pessoais como o desenvolvimento do 

autoconhecimento e capacidades de comunicação;  

 Denota-se, relativamente aos jovens, a necessidade de promover uma intervenção que, além de se 

promover competências sociais e fornecer informação adequada, se centre adicionalmente na 

promoção de um auto conceito positivo – uma intervenção mais centrada nas relações e atividades 

que permitam a valorização pessoal. 
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Alteração de comportamentos de risco 

 Crescente supervisão parental nos casos de famílias sinalizadas nos dispositivos de menores (dados 

retirados da articulação formal e informal com a CPCJ – Porto Ocidental e com a equipa do Protocolo 

de RSI da ADILO);  

 Redução significativa, por parte dos pais, da frequência de comportamentos característicos do estilo 

educativo permissivo;  

 Relativamente aos Mediadores Jovens, além do encaminhamento para formação, verificou-se a 

ocupação positiva dos tempos livres destes jovens, dificultando o seu envolvimento em 

comportamentos de risco ou de consumos de substâncias psicoativas. Promoveu-se ainda em alguns 

destes jovens uma consequente autonomização e empowerment no âmbito do Programa de 

Diversificação de Experiências Culturais (ação 3), bem como nas Oficinas do Imaginário (ação 4).  
 

Aquisição de conhecimentos no âmbito dos consumos e da toxicodependência 

 A problemática da toxicodependência foi debatida, no âmbito do Programa de Prevenção para Pais e 

do Programa de Prevenção para Mediadores Jovens;  

 Nas sessões do Programa de Prevenção para Pais foi feita a reflexão sobre a relação destes temas com 

a prevenção de comportamentos de risco;  

 Os jovens revelaram um maior conhecimento sobre os tipos de drogas e capacidades diferenciadas de 

poder gerar dependência, assim como os diferentes padrões de consumo;  

 Verificou-se a necessidade de desenvolver um trabalho mais específico com os pais relativamente aos 

efeitos da modelagem parental ao nível dos hábitos de consumo (nomeadamente de tabaco) e 

melhorar a intervenção com os jovens também no sentido de alterar atitudes face aos consumos auto 

e hetero experienciados, algo bastante banalizado na comunidade intervencionada. 
 

Outros resultados: 

 O contacto com os testemunhos dos participantes permite conhecer as diversas mudanças 

significativas que este projeto promoveu na qualidade de vida das famílias envolvidas. Salienta-se a 

melhoria na qualidade das relações estabelecidas, a aprendizagem de uma melhor gestão emocional e 

o reforço da autoestima dos participantes dos diferentes grupos (educadores, crianças e jovens) que 

parecem constituir-se como os maiores ganhos destes participantes do projeto;  

 A experiência da participação no projeto revelou-se pessoalmente significativa tanto para os 

participantes mais jovens, como para os pais;  

 A participação no projeto significou momentos importantes de quebra do isolamento social de alguns 

participantes e a vivência de emoções positiva, o que tem sido associado pela investigação à promoção 

do bem-estar psicológico;  

 A análise qualitativa de follow-up reflete que grande parte das aprendizagens foi mantida ao longo do 

tempo decorrido, nomeadamente ao nível do aumento das competências educacionais e relacionais 

nos adultos das famílias sinalizadas e no envolvimento parental das famílias sinalizadas no trajeto de 

vida dos seus descendentes;  

 Um outro indicador decorrente da entrevista de follow-up foi a manutenção da interação positiva 

entre pais e filhos, sobretudo em atividades realizadas para além das que o projeto promove.  
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Parte IV – Instrumentos e manuais de intervenção  

 

 

  

 

 

 

 

1) Pretende ser um instrumento de avaliação e de intervenção, permitindo estabelecer objetivos com a 

família e monitorizar a evolução do acompanhamento desta no projeto. 

2) Deve ser usado tendo em conta as especificidades do processo e do agregado familiar. 

3) Apresentam-se algumas sugestões de estratégias que podem ser usadas para a recolha de informação e 

avaliação de vários domínios do agregado familiar. Pretende-se que, à medida que os domínios forem 

abordados, seja possível refletir sobre eles e discutir com a família possíveis soluções para os problemas 

identificados. Pretende-se também ajudar o utente/ família a identificar competências, forças e estratégias 

positivas, de forma a reforçá-las e ampliá-las a outros domínios. 

4) A grelha deve ser preenchida num momento inicial, após recolha de alguma informação sobre o utente/ 

família (através da entrevista semiestruturada do GAF, construção do genograma e do ecomapa, por 

exemplo), e revista sempre que se considerar pertinente fazer um balanço na evolução do processo. 

Domínio 
Necessidades identificadas/ 

Objetivos de intervenção 

Encaminhamentos, 

diligências e outras 

observações 

Evolução/ Objetivos 

atingidos 

Social 

(habitação, 

alimentação, etc.) 

 

 

 

 

 

  

Pessoal 

(empregabilidade, 

competências 

pessoais, etc.) 

 

 

 

 

 

  

Relações e 

dinâmicas 

familiares 

 

 

 

 

 

  

Competências 

parentais 

 

 

 

 

 

  

Outro 

______________ 

 

 

 

 

  

Plano de Desenvolvimento Individual/Familiar 

 

Nº de processo: ______ 

Nome: _____________________________________________________ 
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1) GENOGRAMA 

 

Legenda e exemplos de símbolos para construção do genograma: 
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2) ECOMAPA 
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3) FATORES AMBIENTAIS E SOCIAIS 

 

Habitação  

 

Necessidades básicas   

 

Situação profissional  

 

Suporte; rede social de apoio  

 

 

 

4) FATORES PESSOAIS 

 

Aparência 
 

 

Comportamento geral 
 

 

Humor; expressão afetiva 
 

 

Processos de pensamento 
 

 

Distúrbios percetivos 
 

 

Controlo de impulsos 
 

 

Julgamento; tomada de 

decisões 
 

Auto perceção 
 

 

 

Algumas questões orientadoras: 

- Pode falar-me um pouco de si? Daquilo que acha que tem de melhor e do que gosta menos em si? (procurar 

explorar diferentes áreas/papéis)  

- Como é que se descreveria enquanto mãe/pai/prestador de cuidados? O que acha que faz de melhor? Quais 

as suas maiores qualidades? 

- O que é que aprecia mais na sua vida? O que é que lhe agrada menos? 

- Como é que acha que as outras pessoas da sua família o(a) descreveriam? Os seus colegas de trabalho, 

pessoas conhecidas? 

- Se pudesse fazer alguma mudança, na forma como se vê e sente relativamente a si mesmo(a), o que gostaria 

de mudar? 
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5) DINÂMICAS FAMILIARES 

 

Identidade familiar 
 

 

Comunicação 
 

 

Relacionamento 
 

 

Papéis familiares 
 

 

Gestão de conflitos 
 

 

Resolução de problemas 
 

 

Dificuldades e capacidades 
 

 

 

 

 

 

 

Algumas questões orientadoras: 

- Querem falar um pouco da vossa família? Como é que esta família começou? Quais os momentos mais 

importantes na história da vossa família? 

- O que significa para vocês ser família? 

- O que é que acham que fazem melhor em conjunto? Quais pensam ser os vossos pontos fortes? 

- Como costumam passar o tempo em conjunto? O que fazem? Como é que se dão uns com os outros? 

- Quais pensam terem sido os momentos mais difíceis na da vossa família? Como é que lidaram com eles? 

- Quem é que normalmente toma as decisões lá em casa? Como fazem quando alguém tem que tomar uma 

decisão importante? 

- Como costumam resolver os problemas lá em casa? Podem dar-nos alguns exemplos? O que fazem quando 

surge um problema ou dificuldade com algum elemento da família? 

- Podem falar-nos um pouco de como são as alturas de discussões? Com que frequência discutem, por que 

motivos, como lidam e resolvem as diferenças de posição e as discussões? 

- O que sentem ser mais fácil e mais difícil quando falam uns com os outros? Como é que mostram uns aos 

outros o que pensam? 

- É habitual partilharem uns com os outros o que sentem? Como é que mostram e comunicam os vossos 

sentimentos dentro da família? 

- O que é que esperam para o futuro da vossa família e de cada elemento individualmente?  
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6) COMPETÊNCIAS PARENTAIS 

 

 

Algumas questões orientadoras: 

- Pode falar-me um pouco de como é a sua criança/jovem? Quais as suas maiores qualidades? 

- Quais acha que são as maiores dificuldades do(a) seu filho(a)? O que pensa e faz relativamente a estas 

dificuldades? 

- O que é para si mais difícil na relação com o(a) seu filho(a)? 

- O que é para si mais fácil na relação com o(a) seu filho(a), quais pensa serem os pontos fortes dessa relação? 

- Qual o grau de satisfação que sente enquanto mãe/pai/prestador de cuidados? O que poderia contribuir para 

que se sentisse mais satisfeito? 

- Como é que a sua criança/jovem passa o dia quando não está consigo? Como sabe o que ela faz e que tipo de 

contacto tem com ela? 

- Já aconteceu ter vivido uma situação de violência, agressão ou simplesmente discussões com outros adultos 

da família ou fora dela? Onde é que as crianças/jovens estavam nessa altura? Como lida ou deseja poder lidar 

com essas situações? 

- Como é que costuma mostrar à sua criança/jovem que gosta dela? Como a costuma elogiar ou mostrar-lhe 

que está satisfeito(a) com que ela fez? 

- Como percebe que a sua criança/jovem está perturbado com alguma coisa, com medo, assustado ou irritado? 

O que costuma fazer nessas situações?  

- Pode falar-me um pouco de como é um dia normal da sua criança/jovem? O que faz, quais são os horários, 

quem a ajuda nas diferentes tarefas? 

- Que tipo de horários, rotinas e regras é que coloca à sua criança/jovem? Em que medida ela cumpre com os 

mesmos e sabe quando tem que fazer o quê? 

- Com que regularidade fala com os professores e os profissionais responsáveis por actividades a que o(a) seu 

filho(a) está ligado(a)?  

- Que tipo de mudanças, ou dificuldades tem a sua família passado que possam criar alteração no modo de vida 

da família? Que tipo de impacto pensa que estas alterações podem ter na sua criança/jovem e o que tem feito 

para a ajudar a lidar com isso? 

 

Perceção acerca da criança 
 

 

Auto perceção como progenitor 
 

 

Responsividade e Estimulação 
 

 

Assegurar proteção  
 

 

Promover competência afetiva 
 

 

Orientação e limites 
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Manual do Programa de Prevenção para Pais 

 

 

Programa de Prevenção para Pais: 

 

Módulo I – Conhecimento do grupo 

Apresentação  

 

 

Módulo II – Desenvolvimento da criança 

Etapas do desenvolvimento  

*Comer bem para crescer bem 

*Cuidados de saúde e higiene 

*Primeiros socorros 

Crescer em segurança  

 

 

Módulo III – Comunicação e gestão de conflitos 

Escuta ativa e comunicação assertiva  

Gestão de emoções 

Orientação e gestão de recompensas 

Grandes birras, pequenos truques: resolver problemas e implementar regras  

*Relações positivas na escola 

 

 

Módulo IV – Desafios dos pais na atualidade 

Educar nos dias de hoje: TV, vídeo jogos e internet  

Comportamentos de risco: sexualidade e drogas 

Transições na família: perdas, divórcio e recasamento  

*O valor do trabalho: ajudar os filhos na construção do projeto de vida 

Importância do tempo de qualidade em família  

  

 

Anexos 

 

* Sessões dinamizadas originalmente por convidados externos/ agentes significativos da comunidade local 

 

 

NOTA: Deve prever-se mais 2 sessões para desenvolver outras temáticas propostas pelo grupo 
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Módulo I – Conhecimento do grupo 

 

Objetivos: favorecer a comunicação inicial no grupo e o conhecimento mútuo entre os elementos; 

desinibir a partilha de sentimentos, pensamentos e problemáticas, descomprometendo os emissores; 

identificar, explorar e clarificar expectativas e crenças relativas ao projeto, ao papel dos dinamizadores e 

dos elementos do grupo (salientando a importância de um papel ativo dos sujeitos); discutir questões 

formais, tais como: duração das sessões, confidencialidade, funcionamento e horários. 

 

Apresentação 

 

1.1. Dinâmica de apresentação/quebra-gelo 

- Aperto de mão: apertar a mão a um elemento do grupo e dizer nome e uma coisa de que gosta; a regra é 

que só pode largar essa mão quando apertar a mão a outra pessoa. 
 

1.2. O meu nome 

- Escrever o seu nome próprio na vertical; 

- Para cada letra, fazer corresponder algo sobre si: uma característica da personalidade, algo que goste de 

fazer, etc.; 

- Partilhar com o grupo. 
 

1.3. Qualidades e defeitos dos pais 

- O que é ser um bom pai/mãe?: os elementos do grupo escrevem no quadro a característica pessoal ou 

parental que mais desejam adquirir e uma que gostassem de não ter; 

- Inicia-se a discussão em grande grupo, no qual cada elemento refere as razões da sua eleição ou recusa 

das características mencionadas. 
 

1.4. Breve apresentação dos conteúdos programáticos previstos 
 

1.5. Discussão sobre as regras para o bom funcionamento do grupo 

 

Integração: Refletir sobre as diferenças entre os elementos do grupo – em que medida isso enriquece o 

grupo e quais são os obstáculos que pode colocar. 

 

 

Módulo II – Desenvolvimento da criança 

 

Objetivos: Adequar as expectativas relativamente às tarefas desenvolvimentais dos educandos; promover 

comportamentos e atitudes parentais adequadas às diferentes etapas de desenvolvimento dos seus filhos; 

sensibilizar para a importância da supervisão e papel parental; promover hábitos de vida saudáveis; 

desenvolver competências relacionadas com a prestação de cuidados de saúde primários à criança/jovem; 

promover competências no que diz respeito à atuação em situação de acidentes ou outros riscos para a 

criança/jovem. 

 

Desenvolvimento da criança 

 

2.1. O que devemos esperar 

- Listar um conjunto de tarefas/ responsabilidades que são mais difíceis para os filhos; 

- Discutir em grupo se parecem adequadas às suas idades. 
 

São apresentadas situações para discussão, acerca do que esperar em relação às idades das crianças. 

1. O João tem 9 anos e está na mercearia com a mãe. Quer um chupa e a mãe diz-lhe que não. O João 

atira-se para o chão e começa a gritar “quero o chupa!”, fazendo uma grande birra – Que tipo de 
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comportamento seria mais típico para esta idade? (ficar amuado; afastar-se da mãe; ficar em 

silêncio e não falar com a mãe) 

2. A Ana tem 6 anos e está sempre a pensar primeiro nos outros e nos seus sentimentos – Que tipo 

de pensamento seria mais habitual para uma criança desta idade? (pensar mais em si; as suas 

necessidades estão primeiro; ser mais egoísta) 

3. O Francisco tem 8 anos e a avó deu-lhe um puzzle com 1000 peças no aniversário – Porque é que 

não terá sido a prenda mais adequada? (é ainda muito difícil e fá-lo perder o interesse) 

4. A Cristina tem 7 anos e precisa da ajuda da mãe para se vestir e despir, para se arranjar e para 

comer – O que é que poderia ser diferente? (deveria ter mais autonomia nas tarefas diárias) 

 

Integração/ passagem de alguma informação sobre as etapas de desenvolvimento: 
 
 

A criança dos 0 aos 3 

 Desenvolvimento motor 

 Linguagem 

 Interações afetivas: após os 6 meses começa a ter 

angústia perante estranhos e a sofrer mais com 

separações 

18 meses – “não”: poder sobre o meio 

3 anos – “eu”: consciência de si, egocentrismo (tudo 

acontece para si) 

Fases difíceis: desmame, controle dos esfíncteres, 

separações 

 

Problemas que podem aparecer: 

- atrasos nas aquisições 

- perturbações globais de desenvolvimento 

- alterações do sono/ dificuldades alimentares 

- alterações do comportamento: birras 

- ansiedade de separação 

- medos 
 

 

A criança dos 3 aos 6 

 Idade do ciúme, da culpa e da ambivalência 

(confusão de sentimentos, por vezes 

contraditórios) 

 Importância do jogo e da socialização 

 Entrada para o infantário 

 Pensamento mágico, muita imaginação 

 Desenvolvimento da lateralidade (destro ou 

esquerdino), grafismo, consciência do próprio 

corpo 

 Realismo moral: necessidade de regras e limites 

 

Problemas que podem aparecer: 

- perturbações da linguagem 

- dificuldades de socialização 

- ansiedade – medos/ alterações de sono 

- comportamentos de oposição 

- ciúme (insegurança) 

 
 

 

A criança dos 6 aos 12 anos 

 Fase de investimento na escola: não pressionar 

demasiado 

 Socialização: deve promover-se o convívio 

 Passagem à fase de operações concretas: estimular 

o conhecimento e a aprendizagem 

 Autonomia: deve permitir-se essa separação de 

forma gradual para favorecer o crescimento e a 

identidade 

 Início da puberdade (por vezes há 

vergonha/culpa): é preciso respeitar a privacidade 

do seu corpo e ajudar a criança a perceber as suas 

transformações com tranquilidade (é normal) 
 

 

Problemas que podem aparecer 

- dificuldades escolares (gerais ou específicas) 

- hiperatividade/ dificuldade de atenção 

- fobias/ fobia escolar 

- ansiedade (medos, alterações do sono, tiques) 

queixas somáticas (dores de cabeça, de 

barriga) 

- enurese/ encoprese (dificuldade em controlar 

os esfíncteres) 

- alterações de comportamento (roubo, 

mentira, agressividade, oposição) 

- sintomas depressivos (isolamento, tristeza) 
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As relações afetivas são essenciais para o desenvolvimento da criança. Quando ela se sente 

amada, que é importante para alguém, fica mais capaz de desenvolver as suas capacidades e enfrentar as 

etapas da vida com mais confiança e autonomia. 

 Os pais devem servir de modelos positivos e estruturantes. 
 

Atitudes a promover: 

 Brincar com a criança, constar histórias, valorizá-la - as rotinas de afetos ajudam a dar segurança 

e a combater os medos 

 É fundamental saber ouvir a criança e desenvolver a comunicação do que se sente (para não falar 

através do corpo ou do comportamento) 

 Evitar o isolamento da criança 

 Saber dizer não (gostar não é dar prendas nem deixar fazer tudo) 

 Dar bons exemplos, explicar o que está certo e o que está errado e estabelecer os limites 

necessários, com equilíbrio e diálogo entre os pais/educadores 
 

O que não se deve fazer: 

 Rejeitar mimos e elogios 

 Humilhar ou castigar em público 

 Comparar com irmãos ou outras crianças 

 Usar a violência 

 Deixá-lo assistir a imagens ou jogos violentos (televisão, computador) 

 Pressionar a criança com a escola – devemos tentar perceber as suas dificuldades e ajudá-las 

 Desvalorizar ou contradizer o outro progenitor/ familiar (o conflito entre os pais só promove a 

insegurança e a desconfiança) 

 

Comer bem para crescer bem  
 

Apresentação e dinamização de uma convidada externa – Nutricionista ou Enfermeira 

Temas: nutrição infantil; truques para uma alimentação saudável no dia-a-dia 

 

Cuidados de saúde e higiene 

 

Apresentação e dinamização de convidadas externas – Enfermeiras 

Temas: Cuidados de higiene; higiene oral; plano de vacinação 

 

Primeiros socorros  
 

Apresentação e dinamização de convidados externos – Enfermeiras 

Temas: segurança em casa, de férias, e noutros contextos; primeiros socorros em situação de acidente. 

 

Crescer em segurança 
 

6.1. Perceção do risco 

- Pede-se aos pais que identifiquem situações do dia-a-dia que possam envolver riscos para as suas 

crianças e adolescentes. À medida que vão surgindo ideias, o dinamizador escreve-as num quadro. 

- Apresentar exemplos: 
 

Sit. 1: A Joana tem oito anos. Quando sai da escola às vezes gosta de ir até casa dos amigos. Sabe que tem 

horas para chegar a casa, mas nunca se preocupa muito com isso. Afinal a mãe não tem forma de saber se 

ela está em casa ou não!..... 
 

Sit. 2: Às vezes quando o Júlio sai da escola, apanha a camioneta e vai até casa da avó para brincar um 

bocado com os primos. No entanto os pais dizem-lhe que tem que estar em casa às seis horas. À tarde os 
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pais costumam telefonar para casa da avó e falam com o Júlio para saber se está tudo bem. Mais tarde 

voltam a ligar para casa. O Júlio sabe que se, se atrasar tem que telefonar aos pais. 
 

Qual a diferença entre estas duas situações? Em que medida podem ajudar as crianças a crescerem mais 

seguras ou ficarem expostas a perigos? 
 

- Pede-se que identifiquem as vantagens e desvantagens de cada um dos comportamentos identificados. 

- De seguida pede-se que identifiquem alternativas aos comportamentos de risco que, assegurando as 

mesmas vantagens, minimizem os riscos. 
 

6.2. Discussão em pequenos grupos 

- dividir em pequenos grupos e apresentar outras situações (anexo 1) 

- discutir em pequeno grupo algumas resoluções para os problemas apresentados 

- partilhar as resoluções encontradas com o grande grupo 

 

Integração: 
 

ALGUMAS SUGESTÕES PARA AJUDAR AS CRIANÇAS A CRESCER EM SEGURANÇA: 

 Conheçam os amigos dos vossos filhos e os pais deles 

 Quando o seu filho não estiver em casa, certifique-se que sabe onde está, com quem e o que vai fazer. 

Acompanhe, telefone. 

 Habitue o seu filho a a entrar em contacto consigo e a comunicar imprevisto 

 Ajudem as crianças a ocuparem o tempo de uma forma saudável e com acompanhamento por parte de 

adultos 

 Falem com os professores sobre a forma como o vosso filho vai na escola e do que faz 

 Acompanhem as atividades da criança (atividades de tempos livres, trabalhos de casa, etc), façam 

perguntas, ouçam as suas histórias, peçam para ver o que elas fizeram. 
 

As crianças que são vigiadas pelos pais, que sabem que os pais estão atentos ao que fazem, às suas 

companhias, que têm sempre um adulto por perto a vigiar têm menos probabilidades de terem problemas 

complicados de resolver, de vir a usar álcool, drogas ilegais e tabaco, de serem abusadas, ou de serem 

aliciadas para atividades que as podem prejudicar. As crianças que têm adultos a SUPERVISIONÁ-LAS 

crescem com maior SEGURANÇA. 

 

 

Modulo III – Comunicação e gestão de conflitos 

 

Objetivos: 

- refletir sobre a relação entre tipos de comunicação e o surgir dos conflitos; treinar a capacidade de 

comunicar de forma assertiva (sem agressividade, passividade ou manipulação); promover a capacidade 

de escuta ativa; 

- aumentar a capacidade de diferenciação e gestão emocional; promover a expressão emocional; 

sensibilizar para a observação dos sinais do nosso corpo e dos outros; promover a capacidade de 

ajudarem os seus filhos a regular as emoções; 

- ajudar a implementar estratégias educacionais, como dar orientações e gerir recompensas e elogios; 

promover estratégias positivas de resolução de problemas e de estabelecimento de regras. 

- refletir sobre a parceria entre pais e professores para a construção de relações positivas dentro e fora da 

escola; promover o aumento do acompanhamento e supervisão parental no percurso escolar dos seus 

filhos, quer ao nível das aprendizagens, quer ao nível das relações interpessoais; promover nos pais 

competências de supervisão e de prevenção da violência. 
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Escuta ativa e comunicação assertiva  
 

7.1. Revisão da sessão anterior e introdução do tema 

Os filhos também imitam a nossa capacidade para identificar e gerir os sentimentos. Para 

aprender, a criança precisa também de perceber como o comportamento dela afetou os pais. Se fez os pais 

zangarem-se de propósito, precisa de saber que as suas ações têm consequências. Então, os pais devem 

dar o exemplo importante: devem aplicar as regras com justiça, sem reagirem por raiva ou quando estão 

alterados. 

Uma explosão de raiva dos pais pode impedir a criança de aprender. Uma resposta que motive um 

sentimento de culpa na criança pelo facto de ter magoado profundamente os pais pode levá-la a 

concentrar-se mais no esforço de voltar a ganhar a amizade dos pais do que em perceber o que fez mal. 

Mas uma conversa controlada, daquilo que a criança fez sentir os pais – raiva, dor, frustração, medo – 

ajuda-a a compreender os efeitos das suas ações e os sentimentos mais profundos dos outros.  

A maneira como os pais lidam com os sentimentos pode também servir de modelo para as crianças 

lidarem com os seus.  
 

7.2. Exprimir-se e escutar! 

- Convidam-se os participantes a sentarem-se em círculo; 

- Pede-se para pensar num problema sobre o qual sentem necessidade de falar; 

- Livremente, formam-se grupos de dois elementos (sentados próximos um do outro); 

- Um membro expõe o seu problema, espontaneamente, enquanto um outro membro procura responder; 

- Agora quem expõe o problema, escuta o problema do outro; 

- No final, cada um deverá verbalizar o que sentiu ao expor o seu problema e ao sentir-se ouvido e, quando 

conseguiu escutar o problema do outro. Verbalizam também o papel em que se sentiram melhor: se no de 

expor ou no de escutar. 
 

ATENÇÃO: A exibição “pública” do mau comportamento da criança leva-a a concentrar-se naquilo que 

os outros pensam, em vez de estar a aprender a escutar a sua própria consciência. A criança castigada com 

a humilhação tem mais interesse em se vingar do que em pedir desculpa! 
 

7.3. Treinar a assertividade 

- Colocam-se num saco cartões com símbolos e pede-se aos participantes para retirar um cartão; 

- O objetivo é formar grupo de pares de acordo com o símbolo que lhes saiu (facilita a interacção e o 

conhecimento entre o grupo); 

- Feitos os grupos de pares, pede-se para debater durante 5 minutos como cada pai “resolve os problemas 

com os filhos”; 

- Posto isto, espontaneamente, um par demonstra ao grupo como procede para resolver o conflito. Por 

exemplo, a senhora A faz de mãe e a senhora B de filho; 

- Pede-se que entre outra mãe e depois outro filho (para ver como o discurso evoluiu); 

- Debate: O que faziam no lugar da mãe A? E da B? Porquê? Que estratégias usariam? E porquê?; Como se 

sentiram no lugar do filho A? E do filho B? Que atitudes teriam os vossos filhos nesta situação? 
 

Integração: Muitas das consequências podem ser mais eficazes se forem apresentadas positivamente. Ex: 

“se me ajudares a por a mesa, ainda tenho tempo de brincar contigo antes do jantar.”  
 

A tarefa dos pais: 

- Indicar as consequências: “Se gastares tudo agora, depois não há mais”, “Se continuares a fazer isso, vai-

se partir e depois não te dou outra”; 

- Indicar as consequências da ação da criança sobre os outros e sobre si mesma: ” Se magoares alguém não 

vão querer brincar contigo.”, “Se não ajudares o pai a limpar a loiça vamos demorar mais tempo e ficámos 

com pouco tempo para brincar.” 
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Gestão de emoções 
 

8.1. Emoções estampadas na testa 

- O dinamizador distribui pequenos papéis com frases que devem orientar as reações de quem as lê, como 

por exemplo, “todos têm medo de mim”, “todos me admiram”, “tratam-me como um tonto”, “tratam-me 

mal”, “culpam-me de tudo” ou sentimentos como medo, ódio, indiferença, admiração, paixão, etc.; 

- Cada elemento do grupo terá um desses papéis colados na sua testa, sem que o seu conteúdo seja do seu 

conhecimento; 

- Os elementos do grupo deambularão pela sala reagindo aos colegas em função da instrução que estes 

tenham “estampado na testa”; 

- A tarefa de cada elemento é a de, através das reações dos colegas, descobrir qual a sua condição; 

- Reflexão da atividade e incentivo ao debate: Observamos as expressões das pessoas na vida real para 

perceber seus sentimentos? Como reagimos quando percebemos que uma pessoa está a sentir uma 

determinada emoção? Conseguimos sempre adequar a nossa forma de relacionamento com as pessoas de 

acordo com os problemas ou emoções delas? 

Em que medida o facto de conseguirmos exprimir as nossas emoções com o corpo e o rosto, ou reconhecermos 

o que os outros estão a sentir, nos pode ajudar e proteger dos problemas? 
 

8.2. Ajudar as crianças a gerir as suas emoções (pedir exemplos reais aos pais): 
 

 Assegure estabilidade e consistência em casa 

- limites consistentes, regras claras e rotinas previsíveis, ajudam a criança a saber com o que contar e 

dão-lhe segurança 
 

 Procure aceitar as emoções e as respostas emocionais do seu filho 

- as explosões emocionais das crianças não são intencionais, nem são tentativas deliberadas para 

dificultar o seu papel de mãe/pai! É normal acontecer de vez em quando 
 

 Fale sobre os seus próprios sentimentos e emoções (mensagens EU) 

- se utilizar a linguagem dos sentimentos vai ajudar o seu filho a identificar melhor as emoções e a 

conseguir dar-lhes expressão. As crianças com quem os pais falam sobre sentimentos têm menos 

probabilidades de recorrer a um comportamento inadequado para exprimir emoções negativas 
 

 Incentive as crianças a falar à vontade sobre os seus sentimentos, sem dar orientações 

- o nosso objectivo é ensinar as crianças a controlar o seu comportamento, e não os sentimentos. Em 

vez de dizer “não estejas triste”, ou “não devias ficar zangada por causa disso”, incentive a criança a 

falar do que sente, sem fazer juízos de valor. As crianças precisam de compreender que as pessoas 

têm diferentes formas de sentir sobre um mesmo acontecimento, e podem até ter mais do que um 

sentimento ao mesmo tempo.  
 

 Tente ser um modelo de regulação emocional (analise como lida com as suas emoções… o seu 

filho seguirá muitas vezes o seu exemplo) 

- como lida com as suas emoções? Tem tendência para perder as estribeiras, ou para se retirar e 

amuar? É importante mostrar o comportamento que gostaria que o seu filho tivesse. Por exemplo, se 

está cada vez mais frustrado porque não consegue arranjar um aparelho, em vez de explodir e dizer 

palavrões, experimente dizer “O melhor é parar com isto e tentar acalmar-me. Estou tão irritado que 

não consigo fazer nada bem. Talvez se parar um pouco consiga pensar melhor e descobrir o que é 

preciso fazer” 
 

 Ensine-lhe e pratique com ele um auto diálogo positivo 

- se uma criança está desanimada poderá dizer-lhe ou a si própria “eu sou um desastre”, “não faço 

nada de jeito” ou “odeio-te”, o que só aumenta os sentimentos e comportamentos negativos, e não 

ajuda a resolver os problemas. É muito mais positivo se pensarem algo como “não consegui, mas da 

próxima vou fazer melhor”, “eu consigo chegar lá, é uma questão de prática”. Ajude os seus filhos a 

pensar em coisas que os acalmem e que os ajude a ter o controlo da situação. 
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Exemplos de auto diálogo positivo: “respira fundo”, “não vou deixar que isto me chateie”, “eu tenho 

outros amigos que gostam de mim”, “não há ninguém que não seja gozado uma vez por outra”, “toda 

gente tem pais que de vez em quando se zangam com eles”, “toda a gente faz coisas mal, ninguém é 

perfeito”, “com paciência chego lá”, “daqui a pouco vou sentir-me melhor”, etc. 
 

 Utilize as situações difíceis para ensinar o seu filho a resolver problemas 

- praticar maneiras de resolver situações que normalmente provocam irritação ajuda as crianças a 

controlar a sua ira no futuro. 

1º: qual é o problema e como me sinto nesta situação? 

2º: fazer lista de possíveis soluções – o que posso fazer (independentemente de ser possível ou não) 

3º: avaliar as soluções – o que aconteceria se eu fizesse isto? 

4º: qual é a melhor solução? 

5º: fazer e avaliar (estou a fazer o que decidi fazer?) 

6: como resultou? O que correu bem e menos bem? 
 

 Recorra ao tempo de pausa para o comportamento agressivo 

- quando uma criança que bateu noutra ou destruiu alguma coisa é mandada para um local de “tempo 

de pausa” estamos a privá-la da atenção dos adultos pelo seu comportamento agressivo. As crianças 

anseiam por atenção, até mesmo a negativa, que reforça o comportamento. Não mostre, durante 

algum tempo, nem irritação, nem simpatia, simplesmente retire-lhe a sua atenção. Pelo contrário, dê-

lhe atenção sempre que se estiver a comportar adequadamente. 
 

 Ajude a criança a expressar os seus sentimentos de forma adequada 

- ajude o seu filho a compreender que todos os sentimentos são normais e aceitáveis – a cólera, a 

ansiedade, a tristeza, etc. – mas que há diversas formas de os expressar e que ele pode escolher como 

reagir. Elogie quando expressam as suas emoções de forma adequada: “tudo bem quando a dizeres ao 

João que não gostaste mesmo nada que ele te tirasse a bola, mas não está certo começares a gritar com 

ele e chamares-lhe nomes” 
 

 Elogie os esforços do seu filho para gerir as emoções 

- às vezes é tão cansativo ser pai que nos habituamos a chamar os nossos filhos à atenção pelas coisas 

negativas, e nos esquecemos de elogiar as coisas positivas. Elogiar as crianças quando se esforçam 

numa tarefa ou em controlar o seu comportamento é muito importante, caso contrário, a criança 

deixará de se esforçar por não ter esse reconhecimento. 

 

Orientações e gestão de recompensas 
 

9.1. Rever regras para uma comunicação assertiva (sessão anterior) 
 

9.2. Dar orientações 

Para mudar comportamentos, o mais importante é decidir o que queremos da criança e definir com ela as 

metas que queremos atingir. Muitas vezes é mais fácil começar por aquilo que não queremos que aconteça 

para então decidir o que realmente desejamos. 
 

- Pedir exemplos de comportamentos positivos que os pais querem que aconteçam; 

- O próximo passo é transformar esses desejos em objectivos claros. Ex: olha para mim quando estou a 

falar contigo; responde educadamente; etc.; 

- Pedir a cada pai/mãe para escrever um objetivo para o seu filho: primeiro mais geral e depois traduzir o 

seu significado em vários comportamentos específicos; 

- O que querem ver ou que aconteça? Ex: Ser responsável (geral) » Fazer as suas tarefas sem ter que ser 

chamado à atenção (específico); 

- Discutir os exemplos das famílias. 
 

Apresentar e discutir dicas: 
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INSTRUÇÕES QUE NÃO 

RESULTAM 

INSTRUÇÕES QUE RESULTAM 

• Em cadeia (muitas ao 

mesmo tempo) 

• Vagas “tens de ser 

responsável” 

• Orientações em forma 

de pergunta ou de 

pedido: “vamos 

fazer…?” 

• Captar a atenção da criança (certificar-se que a criança está a ouvir) 

• Explicar exatamente o que se espera que aconteça, ser claro (o que quero, quando e 

como) e específico “tens de manter os teus cadernos organizados”  

• Ser breve e dar uma instrução de cada vez 

• Voz firme mas educada 

• Indicar/ dizer (não pedir/ perguntar) 

• Recompensar os comportamentos desejados 

• Começar pela palavra “eu…”;  

• Sempre que possível, no positivo (“eu quero que…”) 

 

9.3. Gerir recompensas 

- As recompensas são uma das melhores formas de ajudar as crianças a fazerem as coisas ou a ter 

comportamentos que os pais gostam e que querem que aconteçam. É claro que as crianças tendem a evitar 

comportamentos que vão resultar em castigos, em ter mais tarefas para fazer, etc. As recompensas pelos 

comportamentos que os pais desejam são a forma mais poderosa de as ajudar a mudar alguns 

comportamentos. Há uma razão simples para isso: as crianças esforçam-se para ter aquilo que mais 

gostam (presentes, atenção, brincadeiras, etc.). Os adultos também funcionam assim (ex: no trabalho 

somos capazes de nos esforçarmos mais se soubermos que teremos uma recompensa no final); 

- Pedir aos pais mais exemplos; 

- Há vários tipos de recompensas mas a mais poderosa é a atenção/ elogios dos pais/ ou dos outros. São 

usadas para aumentar os comportamentos bons e desejados, podem ajudar a que estes comportamentos 

surjam mais vezes, desde que se assegure que resultam em coisas que as crianças gostam. Uma criança 

poderá estar disposta a fazer mais fichas/ TPC se souber que depois pode jogar um jogo ou ver TV.  

Aquilo pelo qual as pessoas lutam e se esforçam são as recompensas – mantêm ou aumentam os bons 

comportamentos; 

- Pedir exemplos práticos; 
 

Apresentar e discutir dicas: 
 

Castigo Recompensa 

• Castigar imediatamente após o ato a reprovar, para 

que fique bem clara a relação causa-efeito (mau 

comportamento-castigo) 

• Oportuno: depois de passada a ira em pais e filhos 

• Justo: sem exceder os limites do que é razoável 

• Carinhoso na forma (mas firme): para que a criança 

compreenda que o castigo lhe é imposto para seu bem 

•  É preciso ter cuidado para que o castigo não 

corresponda ao nosso mau humor, mas sim à 

gravidade da falta e à responsabilidade da criança 

• Cumprir com o castigo até ao fim (limitar no tempo, 

sempre que possível), mesmo que possa ser elogiado 

por outras coisas boas 

• Aquilo pelo qual as pessoas lutam e se esforçam são as 

recompensas – mantêm ou aumentam os bons 

comportamentos. 

• Uma criança poderá estar disposta a fazer mais 

fichas/ TPC se souber que depois pode jogar um jogo 

ou ver TV.  

• A recompensa pode ser: um olhar de aprovação, um 

gesto carinhoso, uma palavra, a concessão de uma 

autorização desejada, uma prenda, etc.  

• Recompensem com frequência e de imediato  

• Digam à criança o que vocês gostaram. Quando se diz 

simplesmente “muito bem!” ou “linda menina!”, a 

criança não sabe exatamente o que fez bem, por isso 

digam-no concretamente: “fizeste um bom trabalho ao 

pôr a mesa”. 
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Grandes birras, pequenos truques: resolver problemas e implementar regras  
 

10.1. Exercício de resolução de problemas 

- Divide-se o grupo em pequenos subgrupos aos quais se entrega uma ficha de trabalho contendo a 

descrição de problemas familiares que em conjunto irão tentar solucionar (anexo 2); 

- O problema deve ser lido por um elemento do grupo e, de seguida, devem discuti-lo de modo a chegarem 

a uma solução; 

- Após a conclusão do trabalho dos subgrupos, inicia-se a apresentação e a discussão em grande grupo, de 

modo a verificar se as várias soluções são consensuais. 
 

Integração: 
 

Atitudes dos pais que podem magoar ou entristecer as crianças: 

 criticar constantemente as crianças em frente a outras pessoas, quer sejam outras crianças ou adultos 

(“Pareces mesmo um palerma... já te disse que não é assim que se faz...”); 

 contar os segredos das crianças a outras pessoas, de uma forma que as faça sentirem-se humilhadas 

(“Sabiam que ele ainda faz xixi na cama?”); 

 pedir com insistência às crianças para desempenharem um determinado papel perante os outros 

(“Anda lá, canta aquela música que cantaste há bocado, para a avó ouvir!”); 

 esquecer os nomes dos amigos das crianças, ou confundi-los; 

 estar sempre a colocar perguntar de uma forma crítica e negativa (“Já fizeste os deveres, ou não é para 

hoje?”; “Vais chorar outra vez porque tens que ir dormir, como fizeste ontem?”); 

 criticar as brincadeiras da criança (“Não sei como é que gostas de jogar tazos, que brincadeira mais 

tonta...”); 

 desvalorizar ou não compreender os medos das crianças (“Tens medo do escuro, mas porquê? Se o 

escuro não faz mal a ninguém...”). 
 

Aspetos importantes para promover o desenvolvimento afetivo e aprendizagem: 

• Promover a autoconfiança pode ser determinante para o sucesso na aprendizagem 

• Respeitar o ritmo e a motivação da criança; 

• Saber ouvir a criança e ajudá-la a verbalizar as emoções ; 

• Reforçar a autoestima (não ralhar ou criticar diante dos outros, não comparar ou humilhar); 

• Brincar, ajudar a explorar o mundo, de forma a promover a autonomia; 

• Evitar o controlo e proibições excessivas ou as críticas constantes; 

• Saber dizer não ajuda a criança a aceitar gradualmente a frustração, a regra, o esforço e a perceber 

que “gostar não é o mesmo que dar tudo”; 

• Deve haver equilíbrio nas regras (nem demasiado permissivas, nem demasiado severas) e sintonia 

entre os pais (evitar o desacordo ou contradição); 

• Ajudar a aprender a esperar e a não desistir quando perde (jogos); 

• Estimular o convívio e a partilha; 

• Dar bons exemplos – regras de civismo e boa educação (pequenos gestos). 
 

As regras das famílias são diferentes de família para família e cada uma tem que descobrir o que é 

mais importante para si. Mas é importante que as regras existam e que as crianças possam aprender o que 

está certo e errado através delas. Há sempre coisas que não podemos fazer e temos que aprender a lidar 

com isso. Se as crianças não aprenderem isto desde pequeninas vai ser muito mais difícil ao longo da vida, 

quando quiserem fazer alguma coisa e não puderem. Sem regras a criança não aprende o que está certo e 

errado.  
 

Aqui ficam algumas DICAS PARA AJUDAR AS CRIANÇAS A CUMPRIREM COM AS REGRAS! 

 SE AS CRIANÇAS PUDEREM DAR A SUA OPINIÃO E AJUDAR A DECIDIR AS REGRAS LÁ DE CASA, VÃO 

CUMPRI-LAS MELHOR. As crianças podem assim dar ideias, mas atenção, a última palavra é sempre 

dos pais. São eles que decidem. 
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 AS REGRAS DEVEM-SE MANTER. Não podem andar sempre a mudar. O que vale numa situação, vale 

noutra. Se assim não as crianças arranjarão uma maneira de “dar a volta” e não fazer o que devia 

 AS REGRAS devem ser JUSTAS! Não se pode exigir coisas que as crianças não podem cumprir. Além do 

mais toda a gente deve ter regras a cumprir. Não podem ser só alguns. Entre irmãos é importante que 

as regras sejam iguais.  

 AS CRIANÇAS CUMPREM MELHOR COM AS REGRAS SE OS ADULTOS LHE MOSTRAREM QUE FICAM 

SATISFEITOS COM ISSO. Por isso há que usar dos elogios.  

 As crianças cumprem melhor com as REGRAS SE FALARMOS MAIS DO QUE ELAS PODEM FAZER DO 

QUE DAQUILO QUE NÃO PODEM. Por isso podemos apresentar as regras de forma positiva 

 

Relações positivas na escola 
 

Apresentação e dinamização por parte de um convidado externo – Agente da Polícia de Segurança Pública 

(Programa Escola Segura) 

Integração: 

A criação de limites e regras, como a hora para se deitar, levantar, comer influencia positivamente 

a relação com os colegas e professores, favorecendo um ambiente escolar positivo. Os pais têm um papel 

muito importante no acompanhamento do percurso escolar dos seus filhos, quer ao nível das 

aprendizagens, quer ao nível das relações interpessoais. 
 

• O conhecimento do que se passa na escola, quais os seus princípios educativos e quem são os 

professores, capacita os pais a participarem mais ativamente na vida escolar do seu filho  

• Para os pais, participar na escola não deve ser só "receber informações". É preciso que façam 

sugestões e tomem algumas decisões em conjunto com os professores.  

• Professores e pais são ambos complementos importantes na educação das crianças. A colaboração 

entre eles ajuda a resolver muitos dos problemas escolares dos filhos. 
  

Por isso: 

• Participe ativamente, nas reuniões com o professor/diretor de turma. Nelas terá oportunidade de se 

certificar do trabalho escolar que tem sido desenvolvido e receber esclarecimentos;  

• Acompanhe a realização dos trabalhos de casa; 

• Apoie a organização do material escolar do seu filho; 

• Questione “como correu o dia na escola”; 

• Leia regularmente a caderneta  

 

 

Módulo IV – Desafios dos pais na atualidade 

 

Objetivos: 

- refletir sobre os desafios colocados aos pais e educadores na atualidade; promover estratégias positivas 

de resolução de problemas e de estabelecimento de regras; aumentar e melhorar a qualidade da 

supervisão e acompanhamento parental relativamente aos programas televisivos, videojogos e internet. 

- conhecer e debater mitos relacionados com a sexualidade; apoiar os pais na identificação de 

comportamentos indiciadores de risco; 

- promover a reflexão sobre os próprios valores e atitudes em relação à família e ao divórcio; promover 

atitudes e comportamentos positivos em relação aos filhos, numa situação de transição familiar. 

- sensibilizar os pais para a importância da adoção de uma postura de apoio e desafio no processo de 

construção do projeto de vida dos filhos; identificar estratégias de motivação que os pais podem utilizar 

para aumentar o investimento escolar dos filhos; identificar instituições e portais de apoio à exploração 

vocacional; 
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Educar nos dias de hoje. TV, vídeo jogos e internet 
 

12.1. Debate: 

- Iniciar o debate com a questão: quais são os maiores desafios/dificuldades na educação de hoje em dia? 

- Listar os desafios apresentados; 

- Orientar o debate para o tema da comunicação social e dos avanços tecnológicos: qual o impacto destas 

tecnologias na vida dos filhos e qual o papel dos pais? 
 

12.2. Apresentar e debater algumas sugestões: 
 

Usar a TV de forma crítica: 

 Conversar com a criança sobre o que vêm: explicar-lhes os programas de uma maneira que elas possam 

entender, ouvir as suas dúvidas e inquietações. Nem sempre é possível estar presente um adulto 

quando vêm TV, mas uma conversa pode ocorrer em qualquer altura: 

- ajudar a criança a destingir o que é a realidade e o que é ficção 

- discutir o comportamento das personagens, como se relacionam e como resolvem problemas 

- falar sobre os objetivos da publicidade 

- procurar perceber que tipo de programas é que a criança gosta mais e se são adequados a sua idade 

- conhecer os seus “heróis televisivos”, as suas características físicas e psicológicas, e a forma como as 

crianças se identificam com eles 

 Planear os programas de TV: construir com as crianças uma grelha semanal dos programas que elas e 

a família querem ver (ajuda a planear o tempo e os horários despendido nesta atividade) 

 Encorajar o visionamento de programas de qualidade (culturais, educativos) 

 Abordar alguns temas mais delicados através dos exemplos da televisão 
 

Estar atento aos videojogos: 

 Ajudar na compra dos jogos: permite saber o que se está a jogar e se é adequado ou não à idade da 

criança 

 Propor jogos diferentes e variados (diversificar experiências) 

 Jogar em espaços públicos da casa 

 Jogar com a criança: passa tempo com ela e podem conversar sobre o jogo; valorize os seus êxitos no jogo 

 Decidir o tempo de jogo: não há um tempo “ideal”, mas sabemos que por vezes existe um uso excessivo 

desta atividade; procure estabelecer regras: o que podem jogar, por quanto tempo e quando; ao dizer 

“não” explique-lhe os motivos da sua decisão 

 Estar atento aos jogos online: é muito importante aconselhar a criança a não divulgar informações 

pessoais e a reconhecerem comportamentos inadequados 
 

Supervisionar o uso da Internet e das redes sociais: 

 Capacitar para proteger: 

- conversar sobre o tempo que se passa na internet e levar as crianças a tomarem consciência disso 

- refletir sobre as imagens e comentários que se publicam 

- falar sobre os riscos da exposição pessoal nestes espaços, sobre o principio da privacidade e sobre 

problemas como a violência e o ciberbullying  

 Procurar conhecer a realidade das redes sociais: 

- tentar acompanhar a atualidade e conhecer este fenómeno 

- criar um espaço nestas redes para acompanhar as atividades das crianças (espaço diferente de 

interação pais-filhos e um modo interessante de conhecer os seus amigos) 

 Criar ou promover a participação das crianças em atividades que favoreçam o contato pessoal 
 

Integração: 

 Conhecer o universo dos filhos, ainda que sintam que as suas infâncias foram muito diferentes, é 

um grande desafio que se coloca aos pais. É importante ter presente que cada criança é diferente e cabe à 

família decidir o que é melhor e mais adequado para a criança, e verificar o que ela é capaz de 

experimentar. 
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 A supervisão por parte das famílias é importante, mas é desejável que se baseie no 

acompanhamento e no diálogo para ser mais eficaz. Além de nos preocuparmos com a proteção, devemos 

apostar na capacitação das crianças para lidar de forma adequada e segura com as novas tecnologias. 

 

Comportamentos de risco: drogas e sexualidade  
 

13.1. Debate: quais sao as dificuldades mais comuns sentidas pelos pais relativamente a este tema? 

- Sentimento de não estarem preparados para transmitir informações: “Eles já sabem mais que nós!” 

- Não saberem a forma como falar destes temas 

- Não terem vivenciado modelos positivos 

- Receio de invadir a privacidade dos filhos 

- Dificuldade em falar sobre sexualidade, se existem problemas a este nível no casal 

- Dificuldade em enfrentar situações de conflito com os filhos 
 

13.2. Mitos sobre a sexualidade 

- Apresentação de frases (mitos) e reflexão conjunta: 

“Os preservativos são coisas só para os homens andarem.” 

“As mulheres é que se têm de preocupar com a toma da pílula.” 

“Só as mulheres é que têm de fazer os tratamentos médicos para as DST`s.” 

“Sexualidade e sexo são a mesma coisa.” 

“Em todas as caixas existem pílulas falsas.” 

“Uma rapariga aos 12 anos já é uma mulher.” 

“Existe uma idade própria para iniciar a atividade sexual.” 

(etc.) 
 

Integração: 

 Encoraje a auto-confiança 

 Recorde aos seus filhos que são amados 

 Escute e seja paciente 

 Promova sentimentos positivos acerca da sexualidade 

 Ajude-os a conquistar a capacidade de tomar decisões 

 Esteja sempre do lado deles e assegure-lhes que são normais 

 Tire dúvidas junto do seu médico ou enfermeiro de família 

 Fale abertamente com os seus filhos sobre a sexualidade!  

 

Transições na família: perdas, divórcio e recasamento 
 

14.1. Chuva de ideias 

- Escrevendo a palavra “família” no centro, é pedido ao grupo que mencione palavras ou frases que se 

relacionem com a palavra; repetir o exercício para a palavra “divorcio” e para a palavra “mudança”; 

- Iniciar o debate com a reflexão acerca do que estas palavras têm em comum ou em dissonância; 

- Reflexão e discussão: a mudança faz parte da vida, está presente em tudo. Numa família também existem 

mudanças ao longo do tempo, umas são esperadas, outras não. A separação é, tanto para os pais, como 

para os filhos, uma transição de vida e, consequentemente, um processo de luto e readaptação a uma nova 

situação.  
 

Integração: 
 

Algumas reações frequentes das crianças aquando de grandes mudanças na família: voltar a fazer xixi na 

cama; mostrar insegurança ou recusar separar-se de um dos pais; problemas escolares, de atenção, 

concentração, e de comportamento; rebeldia para com as figuras de autoridade; sentimento de culpa, 

misturado com medo de ver os pais separados; nos adolescentes podem acontecer reações de raiva, pois a 

separação dos pais pode ser sentida como uma ameaça à sua estabilidade e segurança. 
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Idade pré-escolar: É preciso que os pais preparem a criança para as mudanças que vão ocorrer e que as 

regras para as visitas estejam bem definidas e claras. O principal objetivo, neste momento, é deixar claro 

que o divórcio não tem nada a ver com o comportamento da criança, que o pai e a mãe continuarão a 

cuidar dela e quem se está a separa é o marido e a mulher e não os pais dos filhos. A capacidade que as 

crianças pequenas têm de diferenciar a realidade da fantasia é pequena, pelo que podem sentir-se 

responsáveis por terem afastado a mãe do pai. 
 

Idade Escolar: É importante esclarecer que a criança não tem responsabilidade pela separação. Nesta 

fase, a criança tem a fantasia da reconciliação dos pais e pode pensar que tem o poder de “reunir” o casal. 

É importante dar espaço para que a criança expresse os seus sentimentos e faça todas as perguntas que 

sinta serem importantes, pois isso ajuda-a a compreender a separação. 
 

Adolescência: A notícia do divórcio deve ser acompanhada de explicações das mudanças que vão ser 

processadas na rotina familiar, procurando garantir a continuidade dos vínculos afetivos e relacionais já 

existentes. A possibilidade de o adolescente participar na organização da nova rotina familiar deve ser 

discutida, mas sem que dispute a “lealdade” a um dos pais. 
 

Atitudes que ajudam a adaptação: 

 Sublinhem sempre que, apesar da relação conjugal ter terminado, o amor que sentem pela criança 

continuará sempre jamais terminará; 

 As razões da separação devem ser explicadas de uma forma muito simples, não sendo necessário nem 

aconselhável explicar razões concretas (o mesmo para uma situação de luto); 

 Faça o seu filho compreender que ele não é culpado da separação/ perda; 

 O dia-a-dia da criança deve assemelhar-se, na medida do possível, àquele que ela tinha antes do 

divórcio/luto/ mudança familiar; 

 Denegrir a imagem do outro é pôr à frente dos interesses da criança o seu desejo de retaliação e 

vingança. Mantenham os seus conflitos afastados da criança e ajude-a a manter uma imagem positiva 

do outro cônjuge. Ela tem o direito de viver com ambos, de ter uma imagem positiva dos dois e de ser 

livre de amar todos: avós, tios e, eventualmente, novos companheiros da mãe ou do pai; 

 Não faça do seu filho mensageiro entre si e o seu ex cônjuge; 

 Durante o processo de divórcio, toda a família está em crise. Todos se sentem responsáveis e 

culpados, procurando soluções ou explicações. Por isso, o diálogo e o espaço para a expressão dos 

sentimentos são fundamentais para esclarecer as perguntas e dúvidas da criança ou adolescente. 

Escute-o!; 

 

O valor do trabalho: ajudar o seu filho na construção de um projeto de vida 
 

Apresentação e dinamização de convidados externos – Cidade das Profissões (CMP) 

Temas: estratégias motivacionais que os pais podem utilizar para aumentar o investimento escolar dos 

filhos; informação sobre instituições e portais de apoio à exploração profissional. 

 

Importância do tempo de qualidade em família 
 

16.1. Visita ou passeio de uma tarde, fazendo uma introdução ao tema: 

- Realizar um levantamento de ideias: como é que podemos transformar pequenos momentos e rotinas do 

dia-a-dia em momentos de bem-estar familiar? (cozinhar juntos; ver filmes em família, concursos de 

dança, etc.; tirar momentos para rir, dizer anedotas, adivinhas). 
 

Integração: Tirar tempo no seu dia-a-dia para se dedicar inteiramente ao seu filho promove o bem-estar 

familiar e o desenvolvimento positivo da criança. São nos pequenos momentos de brincadeira que pode 

aproveitar para escutar os seus problemas, perceber os seus gostos e interesses, incutir valores e partilhar 

experiências. Rentabilize o seu tempo e aproveite estes momentos de partilha para fortalecer as relações 

familiares e acompanhar de perto o desenvolvimento dos seus filhos. 
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Anexo 1  

 

 

Discutam em grupo e troquem opiniões: 

 

A mãe da Bruna foi chamada outra vez à escola. As notas não têm 

andado lá muito bem, e esta já deve ser a terceira vez que é 

chamada este ano. A D. Filomena passa a vida a dizer-lhe que ela 

tem que estudar e se aplicar, mas nada…. 

Desta vez a professora chamou a atenção para o facto de o Bruna 

não trazer sempre para a escola os livros todos e de os trabalhos 

de casa ficarem por fazer. A D. Filomena ficou muito espantada e começa a perceber o 

porquê de as notas da filha serem tão baixas. 

O que acontece nesta situação? Como é que a atenção da mãe pode ajudar ou não a 

Bruna? O que poderia ser feito para a proteger? 

 

 

 

A Patrícia tem dez anos. Todos os dias chega a casa, 

vinda da escola, cedo pois só tem aulas da parte da 

manhã. É ela que prepara o almoço. Da parte da 

tarde normalmente fica em casa sozinha até os pais 

chegarem ao final do dia.  

Em que medida esta situação pode proteger a 

Patrícia ou colocá-la em perigo? Porquê? O que se poderia tentar fazer de diferente? 
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Anexo 2  

 

Dividam os seguintes papéis e experimentem fazer uma pequena representação desta situação.  

SITUAÇÃO 1ª 

Narrador: Duas crianças brincam. Pai entra no quarto e chama: 

Pai: Meninos, está na hora de tomarem banho para depois jantarmos 

Narrador: Uma das crianças levanta-se logo. Outra continua a brincar. Pai sai e passado 

um instante regressa falando da porta do quarto 

Pai (levantando bastante a voz): Estás surda? Já te mandei tomar banho. Porque é que 

nunca obedeces à primeira como o teu irmão? Vou ter que ir aí buscar-te? 

Criança: Estava só a acabar isto! Deixa-me arrumar o jogo, não quero perder as peças 

 

O que se passou nesta situação de mais e menos positivo? Discutam em grupo. O que poderia o 

pai ter feito de diferente? 

… 

 O pai teve que berrar e não se preocupou em perceber quais os motivos pelos quais a criança 

não obedecia, acabando por ser injusto. Desta forma as crianças podem sentir-se mal e obedecer 

menos. Vamos ver uma alternativa: 

SITUAÇÃO 1B 

Narrador: Crianças brincam. Pai entra no quarto e chama: 

Pai: Meninos, está na hora de tomarem banho para depois jantarmos 

Narrador: Uma das crianças levanta-se logo. Outra continua a brincar. Pai sai e passado 

um instante regressa falando da porta do quarto 

Pai: Joana, que se passa? Disse-te que estava na altura de tomares banho. 

Criança: Estou a arrumar o jogo. Não quero que perder as peças que são muito 

pequeninas. 

Pai: Então arruma rápido e depois anda para o quarto de banho logo de seguida. O jantar 

daqui a um bocadinho está pronto. 

Criança: está bem 

 

Que tal a diferença. Como se sentiriam no lugar da criança? 
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Vamos ver outro exemplo: 

 

SITUAÇÃO 2ª 

Narrador: mãe está sentada na sala e criança mexe em aparelhagem sabendo que não é 

permitido 

Mãe: Não te quero ver a mexer nisso. É do teu irmão. Se estragas alguma coisa, apanhas!  

Narrador: Criança deixa cair um CD partindo a caixa 

Mãe (visivelmente zangada, levanta a voz e põe-se de pé): És impossível! Não tens 

emenda! O que é que eu disse? 

 

O que poderia ter sido feito de forma diferente? Que tipo de exemplo dá a mãe nesta situação? 

Como pode a criança sentir-se e o que pode aprender? 

 

 

Conseguem pensar noutras maneiras de lidar com a situação? 

 

 

 Vejamos uma forma diferente de chamar a atenção: 

 

SITUAÇÃO 2B 

Narrador: mãe está sentada na sala e criança mexe em aparelhagem sabendo que não é 

permitido 

Mãe: não mexas na aparelhagem do teu irmão sem autorização. Não devemos mexer no 

que é dos outros sem pedir. Também não gostas que ele mexa nas tuas coisas. 

Narrador: 

Criança continua e deixa cair um CD partindo a caixa 

Mãe: Eu disse-te para não mexeres nas coisas do teu irmão sem autorização. A caixa está 

partida. E agora, que vamos fazer?  

Vais ter que lhe comprar uma nova com o teu dinheiro e pedir-lhe desculpas. 

 

Nesta segunda situação a mãe não se exalta, nem berra. Mostra-se firme e aplica uma 

consequência ou castigo que faz sentido.  

 

 



Estratégias Comunitárias de Observação Social   

                                                                   38 

  

 

Manual do Programa de Prevenção para Crianças 

 

Programa de Prevenção para Crianças: 

 

Modulo I –  Apresentação / Integração grupal 

Primeiras impressões… 

Segundas impressões! 

 

Modulo II – O grupo e eu (Identidade e relações interpessoais) 

Identidade 

Relações interpessoais 

 

Modulo III- Comunicação assertiva (Olá, Obrigada e Por favor) 

O que é a comunicação 

Tipos de comunicação 

 

Módulo IV- Linguagem dos afetos 

Eu e os afetos 

 

Módulo V- O meu corpo eu  

Conhecendo o meu corpo 

O corpo e as suas mudanças 

 

Módulo VI- Cuidados de higiene e de saúde 

A minha higiene pessoal 

 

Módulo VII- Competências de resolução de problemas 

Resolver problemas de forma assertiva 

 

Módulo VIII- Preocupações de gente pequena 

As crianças e as suas preocupações 

Preocupações na família 

 

Módulo IX- Televisão, Internet e videojogos: amigo ou bicho papão? 

Benefícios e malefícios da televisão, internet e videojogos 

 Tecnologia segura 

 

Módulo X- O meu Projeto de Vida (avaliação e encerramento) 

Impacto da passagem pelas OI e perspetivas futuras 

 

Anexos  

 

 

NOTA: Deve prever-se mais 2 sessões para desenvolver outras temáticas propostas pelo grupo 
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Modulo I – Apresentação/Integração Grupal 

 

Objetivos: Favorecer a comunicação inicial do grupo; promover o auto e hétero conhecimento dos 

elementos do grupo; explorar as expectativas do grupo e os temas que gostariam de ver abordados. 

 

Primeiras Impressões… 

Material: bola 
 

1.1. O que são as Oficinas do Imaginário 

- Pede-se às crianças que se reúnam à volta da mesa e faz-se uma breve apresentação do que serão as 

Oficinas do Imaginário 

- Nessa apresentação pergunta-se às crianças o que é que elas gostariam de fazer nas oficinas e que temas 

gostariam de ver tratados 
 

1.2. “Bola quente”  

- A dinamizadora dispõe o grupo sentado, explicando a atividade, que consiste em ir passando a bola entre 

os colegas de grupo, ao mesmo tempo que se apresentam. A pessoa que recebe a bola deve apresentar-se 

dizendo: o nome pelo qual gostaria de ser chamado; o local de onde vem; uma coisa que goste de fazer; 

uma coisa que não goste de fazer. 
 

1.3. “Nome e gesto” 

- Pede-se às crianças que formem uma roda e cada um à vez deve dizer o seu nome e acompanhá-lo por 

um gesto 

 -Quando já todos tiverem dito o seu nome seguido por um gesto, começa uma nova “rodada”, em que a 

criança diz o seu nome e gesto e os colegas a repetem (ex: “eu sou a ana e bato o pé) 

- Variante para o grupo B- Depois de todos já terem dito o seu nome e terem feito um gesto, o colega do 

lado, diz o seu nome e faz o seu gesto, e repete o nome do colega anterior e o gesto dele, e assim 

sucessivamente. 

 

Segundas impressões! 

Material: folhas de papel lisas, canetas, ficha do gráfico das emoções (ver anexo 2.2), canetas de cor 
 

2.1. Iniciais de qualidade  

- A dinamizadora pede às crianças que numa folha em branco escrevam o seu nome na vertical 

- Após escreverem o seu nome na vertical, em cada uma das letras, a criança deve escrever uma qualidade 

que: 1) considere ter; 2) que lhe tenham dito que tenha; 3)gostasse de ter 
 

2.2. Gráfico das emoções  

-É dada a cada criança uma folha A4 com um gráfico das emoções já desenhado que contém, alegria, 

tristeza, calma, irritação, confiança, insegurança, vergonha, inibição e angústia.  

-De seguida pede-se a cada participante que represente no gráfico a variação das suas emoções.  

-Quando tiverem terminado, a dinamizadora pede a alguma criança que se voluntarie para iniciar a 

apresentação da discussão de episódios que mais marcaram as crianças (escola, família, sociedade). 
 

2.3. ”O meu brasão pessoal” 

- É distribuída por cada criança uma folha em branco e é-lhe pedido que desenhem um brasão pessoal.  

- Nas figuras do brasão cada criança tem de identificar algo: 1) significativo sobre o seu passado; 2) que 

gostaria de conseguir no futuro; 3) algo significativo na escola e algo que façam por prazer 
 

Integração: Este é o primeiro contacto que o grupo tem entre si. É o espaço de promover a comunicação 

inicial do grupo, de os seus elementos se conhecerem, e de se perceber o que eles esperam quer da ação 

em si, quer do grupo. 



Estratégias Comunitárias de Observação Social   

                                                                   40 

Modulo II – O grupo e eu 

 

Objetivos: Promover o autoconhecimento; favorecer o conhecimento entre os membros do grupo; 

partilhar características e gostos pessoais dos membros do grupo; promover a autoestima e o 

autoconceito positivo; desenvolver a capacidade de observação e empatia. 

 

Identidade 

Material: Canetas ou lápis, fichas (anexo 3.2 e 3.3) 
 

3.1. Bilhete de Identidade 

- As crianças com a ajuda da dinamizadora constroem o seu bilhete de identidade das OI, nos quais 

constam um desenho deles feitos por eles, e dados pessoais. 
 

3.2. Quem sou eu 

- É dada às crianças uma folha para preencherem, relativa ao seu nome, sexo, data de aniversário, 

formação do agregado familiar e cor favorita. 
 

3.3. Se eu fosse… 

- A dinamizadora dá às crianças uma ficha para desenharem, e pede-lhes para identificarem o que seriam 

se fossem, um animal, uma cor, um pássaro, uma flor, um brinquedo, um instrumento musical. 

 

Relações interpessoais 

Material: Fichas de sessão (anexos 4.1 e 4.2) 
 

4.1. Eu sou único e especial 

- É dada uma ficha às crianças e pede-se que descrevam características que as tornam únicas e especiais 
 

4.2. Espelho meu 

- A dinamizadora distribui uma ficha pelas crianças em que tem um espelho e pede-lhe que imaginem que 

se estão a olhar no espelho e que digam como são e o que são capazes de fazer. 

 

 

Modulo III - Comunicação assertiva 

 

Objetivos: Melhorar competências de comunicação; desenvolver comportamentos assertivos; analisar 

formas de lidar com conflitos através da comunicação assertiva; explorar as próprias reações perante um 

conflito e refletir sobre as consequências positivas e negativas de cada tipo de comunicação. 

 

O que é a comunicação 
 

5.1. Conta-me um segredo 

- Pede-se aos participantes para se colocarem em círculo indicando-lhes que não poderão falar nem fazer 

perguntas 

- A tarefa que cada um dos participantes terá que executar será ouvir o “segredo” que lhe contam e 

transmiti-lo, ao ouvido, ao colega seguinte. A atividade deve realizar-se sem interrupções 

-A técnica conta ao 1º elemento do círculo um “segredo”, por exemplo: “O João, hoje de manhã, foi tomar 

banho antes de apanhar o autocarro para ir para a escola”. 

- O “segredo” vai passando de ouvido em ouvido até chegar ao último elemento. Este diz em voz alta o que 

ouviu. 

- A criança seguinte repete o processo 
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5.2. A comunicação 

- A dinamizadora expõe a frase “É impossível não comunicar” e pede para que as crianças discutam sobre 

esta afirmação. Temas de reflexão: O que é a comunicação? Como conseguimos comunicar? O que é 

preciso para comunicar? 
 

Integração: Refletir com as crianças sobre o impacto dos ruídos na comunicação. A comunicação apenas 

funciona se for bem emitida e não tiver nada que a impeça de chegar ao recetor de forma clara (como 

ruídos, distorção da mensagem, o tom de voz, o comportamento não-verbal). 

 

Tipos de comunicação 

Material: Fichas da sessão (anexos 6.1 e 6.2) 
 

6.1. Tipos de comunicação: assertiva, passiva e agressiva 

-A dinamizadora expõe ao grupo os diferentes tipos de comunicação: passiva, agressiva e assertiva, 

abrindo espaço para a reflexão sobre as implicações de cada comportamento. 

-O grupo deve colar as frases na comunicação que acham mais adequada. 
 

6.2. Como anda a minha assertividade? 

- Pede-se ao grupo que analise cada situação distribuída e a represente nas suas três formas (agressiva, 

passiva e assertiva) 

- Pede-se que o grupo se posicione na hipótese que se assemelha ao comportamento que teriam 

- No final da representação de cada grupo, abre-se a discussão: O que pensam da cena representada? As 

posições tomadas foram defendidas de forma assertiva? Quais as dificuldades sentidas? É fácil gerir 

ansiedade nas situações que nos exigem assertividade? 
 

Integração: A comunicação é uma das dimensões mais importantes na interação com os outros. É 

importante perceber o impacto do que dizemos e a forma como dizemos em quem recebe as nossas 

mensagens. 

 

 

Módulo IV- Linguagem dos afetos 

 

Objetivos: Explorar e debater os conceitos de emoção e sentimento; promover a identificação e 

experiência das diversas emoções; promover a capacidade da criança gerir e regular o que sente e pensa; 

desenvolver a capacidade de expressar sentimentos e emoções. 

 

Eu e os afetos 

Material: Ficha de sessão (anexo 7.4) 
 

7.1. “Emoções, o que são?” 

- Conversa e debate sobre o que são emoções/sentimentos, o que provocam em nós, e quando as sentimos 

de diferentes formas. 

- Perguntas orientadoras: O que é um sentimento? Conseguem-me dar exemplos de sentimentos que já 

experimentaram? O que gera/”faz acontecer” os sentimentos? Vocês mudam a vossa maneira de estar e 

até a relação com os outros, mediante a mudança dos vossos sentimentos? Os sentimentos são bons ou são 

maus? 
 

7.2. ” Mimica das emoções” 

- Num saco preto a dinamizadora guarda figuras relacionadas com sentimentos. 

- Pede então às crianças que à vez tirem uma imagem e que através da mimica, sem utilizar sons, 

representem o sentimento desenhado. 
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7.3. ” Lista de sentimentos agradáveis e desagradáveis” 

- Pede-se às crianças que numa cartolina elaborem 2 colunas. Nessas mesmas colunas de um lado vão 

estar as emoções que as crianças consideram agradáveis e do outro as que consideram desagradáveis ou 

que as fazem sentir desconfortáveis. 
 

7.4. ”Como lido com os meus sentimentos” 

- Propõe-se a cada criança que preencha uma tabela, que permitirá saber como se sente perante várias 

situações apresentadas. 
 

Integração: Perceber o que são os sentimentos, saber como eles se revelam no nosso corpo, ajuda-nos a 

saber como agir em diferentes situações. Entender a forma como os sentimentos se relacionam entre si, e 

o que os gera. Refletir sobre o que nos faz sentir bem ou mal, que vai de encontro ao que somos, ajuda-nos 

a relacionarmo-nos e de entendemos o outro.  

 

 

Módulo V- O meu corpo eu 

 

Objetivos: Promover a consciência do corpo, a autoestima e o bem-estar com o seu próprio corpo; 

promover hábitos de vida saudáveis; aumentar conhecimentos sobre cuidados a ter com o corpo; 

aumentar o conhecimento das diferenças corporais entre os meninos e as meninas; promover a 

consciência do corpo. 

 

Conhecendo o meu corpo 

Material: Ficha de sessão (anexo 8.3) 
 

8.1. ”Com o meu corpo eu posso” 

- Solicitar às crianças que retirem de um saco uma figura alusiva a uma parte do corpo e representem 

através de mimica e som uma atividade que possam fazer com aquela parte do corpo.  
 

8.2. ”Conheço bem o corpo humano” 

- É solicitado às crianças que digam, o nome para as várias partes do corpo que compõe o menino e a 

menina, e em que medida isso os distingue. 
 

8.3. “Como cuido do meu corpo” 

- É distribuída pelas crianças uma ficha para que individualmente preencham acerca do tema da higiene. 

 

O corpo e as suas mudanças 
 

9.1. ”Jogo dos sentidos” 

- É pedido às crianças que identifiquem os 5 sentidos que possuem e que digam para que servem. De 

seguida discute-se a importância de termos consciência destes sentidos para os podermos usar melhor. 
 

9.2. “Diferentes mas iguais” 

- A dinamizadora pede às crianças para fazerem uma listagem das diferenças que consideram 

consideráveis entre os meninos e as meninas 

- Segue-se a sua discussão 

- Exemplos de questões orientadoras: Quais as diferenças que conseguem identificar entre os meninos e as 

meninas? Acham essas diferenças importantes? As meninas e os meninos fazem as mesmas coisas, as 

mesmas brincadeiras ou há diferenças? Quais? 
 

Integração: Conhecer o nosso corpo, a forma de o tratar, de o cuidar é muito importante para um 

crescimento saudável. As pessoas não são iguais, cada um é único, e devemos respeitar essas diferenças. 
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Módulo VI- Cuidados de higiene e de saúde 

 

Objetivos: Estimular hábitos de higiene pessoal; demonstrar a importância dos cuidados com o corpo e da 

higiene para a saúde; favorecer a autoestima da criança; identificar e promover a correta utilização dos 

objetos de higiene pessoal.  

 

A minha higiene pessoal 

Material: Ficha de sessão (anexo 10.3); Cartões sobre hábitos de higiene (anexo 10.5) 
 

10.1. ”O que é a higiene?” 

- É debatido entre as crianças o que é a higiene, quantos tipos de higiene existe, quais são eles, sob a 

orientação da técnica: 

A higiene compreende hábitos que visem preservar o bem-estar e a saúde perfeita. 

Quantos tipos de higiene existem? 
 

Pessoal: É um conjunto de hábitos de higiene e asseio com que cuidamos da nossa saúde , por ser um fator 

de importância no nosso dia a dia, acaba por influenciar no relacionamento inter social, pois implica na 

aplicação de hábitos, que viram normas de vida em carácter individual, como: 

 Banho - Tomar banho diariamente - Devemos utilizar sabonete neutro. 

 Assepsia - O uso de desodorizante é bastante útil, especialmente de Verão. 

 Lavar as mãos - sempre que necessário, especialmente antes das refeições, antes do contato com os 

alimentos e depois de utilizar a casa de banho. Além disso, é importante manter as unhas bem 

cortadas e limpas. 

 Higiene oral - Os dentes e a boca devem ser escovados depois da ingestão de alimentos, usando um 

creme dental com flúor. Uma higiene inadequada dos dentes dá origem à cárie dentária, que pode ser 

causa de inúmeras doenças. 

 Água potável - Beber água mineral ou filtrada. 

 Uma alimentação equilibrada, com alimentos mais naturais (se possível) e que encontrem-se em 

melhores condições de conservação 
 

Coletiva: É o conjunto de normas de higiene implantadas pela sociedade de forma a direcioná-las a um 

conceito geral de higiene, é claro que cada um não se pode preocupar só com a sua higiene. A higiene do 

meio que nos rodeia também é muito importante. 
 

Ambiental: Consiste na limpeza dos ambientes naturais pouco interferidos pelos homens, produtos 

abióticos e bióticos e natureza morta (presente nas paisagens naturais*). Ainda a limpeza dos produtos 

que interferem ou vão interferir na natureza.  
 

Alimentar: A higiene alimentar consiste em preservar e lavar os alimentos antes de os conservar. 
 

10.2. ”Lista de hábitos de higiene” 

- Solicitar às crianças que criem uma lista de hábitos de higiene, que para eles sejam indispensáveis. 
 

10.3. ”Eu e a minha higiene” 

- É fornecido a cada criança uma ficha e pedido que respondam sobre a sua higiene pessoal. 
 

10.4. ”Adivinha o que sou...” 

- A dinamizadora lê às crianças cartões com pistas de objetos que são utilizados na higiene diária, e pede-

lhes que adivinhem de que objetos se tratam. 
 

10.5. ”Mímica da higiene” 

- A dinamizadora distribui pelas crianças cartões que retratam hábitos de higiene e pede-lhes que 

aleatoriamente através da mimica retratem o que vêm nos cartões de forma a que os colegas adivinhem. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banho_(higiene_corporal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assepsia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Lavar_as_m%C3%A3os&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Higiene_oral
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_pot%C3%A1vel
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Módulo VII – Competências de resolução de problemas 

 

Objetivos: Desenvolver competências de tomada de decisão; desenvolver capacidade de argumentação; 

promover hábitos de equipa; treinar a comunicação assertiva dentro de um grupo em dificuldades. 

 

Resolver problemas de forma assertiva 

Material: Fichas de sessão (anexos 11.1, 11.2, 11.3), uma corda 
 

11.1. Detetive de problemas 

-A dinamizadora distribui pelas crianças uma ficha em que lhes pede que criem um problema 

-De seguida devem dizer como se sentem relativamente a esse problema 

Posteriormente devem criar soluções para esse mesmo problema e decidirem-se pela decisão que lhes 

parecer mais correta. 
 

11.2. A escolha acertada 

- É distribuído pelas crianças fichas em que lhes é pedido qual a forma mais assertiva de lidar, resolver 

determinados problemas. 
 

11.3. Transplante de coração 

- A dinamizadora divide a turma em pequenos grupos.  

- Entrega a cada grupo uma ficha de trabalho, pedindo-lhes que cheguem a um consenso final 

relativamente à opção do grupo. 

- Após a conclusão do trabalho dos grupos, inicia-se a apresentação e a discussão em grande grupo. 

- Discussão: Qual foi a pessoa que escolheram? Qual a razão de terem feito essa escolha? Foi fácil chegar a 

consenso no grupo? Mais algum grupo escolheu esta pessoa? Porquê? Todos concordam com as 

justificações apresentadas? 
 

11.4. Quadrado cego 

- A dinamizadora distribui os elementos, pela sala. 

- Entrega a cada grupo vendas, pedindo que todos os elementos vendem os olhos. 

- Seguidamente, passa uma corda em torno dos elementos do grupo, pedindo a um deles que segure nas 

duas pontas de modo a fechar a corda. (Em alternativa a corda pode ter as pontas unidas por um nó) 

- Explica aos grupos a tarefa que lhes propõe: sem largar a corda, irão desenhar uma figura geométrica 

(círculo, quadrado,…), podendo para o efeito dialogar entre si e discutir a melhor forma de resolver o 

problema 

- A atividade termina quando os elementos do grupo considerarem ter realizado corretamente a tarefa. 

- Sem saírem do lugar nem largarem a corda, a técnica pede às crianças que retirem a venda. 
 

Integração: Trabalhar e desenvolver competências de tomada de decisão, assim como a capacidade de 

argumentação, é um aspeto essencial quando temos problemas. Pensar antes de agir ajuda-nos a não nos 

metermos em confusões!   

 

 

Módulo VIII- Preocupações de gente pequena 

 

Objetivos: 

- Promover a expressão das próprias preocupações; atenuar sentimentos de angústia; desmistificar 

algumas preocupações das crianças e reduzir a ansiedade; promover a entre ajuda; promover hábitos de 

leitura; 

- Discutir o conceito de família e as dinâmicas familiares; reconhecer a importância da expressão 

emocional adequada nas relações interpessoais; melhorar competências de comunicação no seio familiar; 

aumentar a capacidade de identificar, nomear e regular emoções. 
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As minhas preocupações 

Material: Cartolina, canetas, livro “As preocupações do Billy” 
 

12.1. “Brainstorming sobre as preocupações que as crianças possam ter” 

-Pede-se ao grupo para se reunir à volta da mesa e que numa cartolina escrevam a palavra 

PREOCUPAÇÕES. De seguida pede-lhes que à volta dessa palavra escrevam outras que associem à 

primeira (por ex.: o que é a preocupação, o que as preocupa, como se sentem quando estão preocupadas, 

etc.) 
 

12.2. Leitura da história “As preocupações do Billy” 

- A dinamizadora reúne as crianças em círculo no “cantinho da leitura” e lê com elas a história “As 

preocupações do Billy”. 

- Em seguida explica às crianças a origem das bonecas das preocupações presentes na história.  
 

12.3. “Criação dos/as bonecos/as das preocupações” 

- Após a explicação da origem das “bonecas das preocupações” e da sua utilidade, a dinamizadora pede às 

crianças que também elas criem as suas próprias bonecas das preocupações. 

 

Preocupações na família 

Material: Papel de cenário ou cartolina, ficha “afetos familiares” (anexo 13.2) 
 

13.1. Como é a tua família? 

- A dinamizadora inicia uma discussão/brainstorming sobre: o que é a família? O que é necessário existir 

para considerarmos uma família? Como é a tua família? 
 

13.2. Afetos familiares 

- É distribuído pelas crianças a ficha “afetos familiares” 

- As crianças devem identificar e colar na ficha quem são as pessoas significativas no seu seio familiar 

- Posteriormente a dinamizadora lê as afirmações presentes na folha e as crianças identificam a pessoa a 

quem pertence a afirmação 
 

Integração: É importante expressarmos as nossas preocupações, principalmente quando elas criam 

sentimentos de angústia e mal-estar. Quando alguma coisa vos estiver a preocupar, procurem alguém em 

quem confiem e com quem possam falar do assunto, seja um familiar, um professor, ou uma pessoa adulta 

amiga. 

 

 

Módulo IX- Televisão, Internet e videojogos: amigo ou bicho papão? 

 

Objetivos: Alertar as crianças para as questões da internet: potencialidades e perigos; promover hábitos 

saudáveis no uso da televisão, internet e videojogos. 

 

Benefícios e malefícios da televisão, internet e videojogos 

Material: Ficha de sessão (anexo 14.1), computador com internet 
 

14.1. Hábitos saudáveis de saúde: porquê tê-los e mantê-los? 

- A sessão inicia-se com a promoção de hábitos saudáveis de saúde, nomeadamente sobre a importância 

de dormir as horas recomendadas para as crianças, sobre a realização de pausas de descanso quando 

estão a ver tv, na internet ou nos videojogos 

- As crianças devem preencher uma ficha onde identificam as horas que passam em família, a jogar, na 

internet e a ver tv., discutindo-se em grande grupo sobre a importância de estabelecer períodos para estar 

em família e períodos para verem tv com os pais ou ensinarem os pais a navegar na Internet. 
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14.2. Família Segura 

- Inicia-se a visualização de alguns vídeos sobre os perigos da internet; 

- Após cada visualização as crianças discutem sobre o que viram no vídeo 

- Questões orientadoras: Conheciam este tipo de perigo? Já alguma vez aconteceu isto a alguém? Como 

resolveram a situação? Têm cuidados nas redes sociais? 

 

Tecnologia segura 

Material: Computador, cartolina, cola, tesoura, lápis de cor 
 

15.1. Juntos à descoberta de um mundo digital seguro 

- Nesta dinâmica serão apresentados alguns sites de internet mais indicados para crianças 
 

15.2. Televisão, internet e videojogos em cartaz 

-As crianças são convidadas a realizar um cartaz explicativo das consequências do mau uso dos 

videojogos, da internet e da televisão, mas também dos seus benefícios. 
 

Integração: Cada vez mais a televisão, a internet e os videojogos estão presente na vida das crianças 

preenchendo o espaço das brincadeiras em grupo. Mas serão estes uma fonte de aprendizagem ou pelo 

contrário? Percebemos neste módulo que as novas tecnologias trazem perigos, que podemos evitar, e que 

também nos podem ser muito úteis, desde que sejam utilizadas de forma saudável e com a supervisão dos 

adultos.  

 

 

Módulo X- O meu projeto de vida (avaliação e encerramento) 

   

Objetivos: Avaliação e recapitulação de atividades realizadas; reflexão sobre aspetos positivos e negativos 

da vida, e como podemos melhorá-la; estimular a perceção do que foi feito nas Oficinas do Imaginário e em 

que medida as competências trabalhadas podem ser aplicadas no seu dia-a-dia. 

 

Impacto da passagem pelas OI e perspetivas futuras 

Material: Fichas sessão (anexos 16.1 e 16.2) 
 

16.1. “O que me lembro de ter feito” 

- Distribui-se a cada participante uma folha dividida em duas colunas. Na primeira deve estar escrito: “O 

que me lembro de ter feito” e na segunda: “Para que me pode servir”. 

- Cada um preenche individualmente durante alguns minutos. 

- De seguida, a dinamizadora convida os participantes a fazerem a partilha espontânea do que escreveram. 
 

16.2. “Sol, Nuvem, Lua” 

- É distribuído a cada elemento do grupo um sol, uma lua e uma nuvem em cartolina colorida. No sol 

devem registar-se os aspetos positivos da participação na ação, nas nuvens os aspetos negativos que às 

vezes impedem de ver a luz, e na lua os aspetos a ter em conta no futuro, as suas esperanças. 

- Depois cada elemento é convidado a partilhar a sua reflexão, afixando numa parede o seu sol, lua e 

nuvem. 
 

16.3. “Tornar-se” 

- A dinamizadora distribui por todos os participantes uma folha em branco e lápis, solicitando às crianças 

que estas escrevam os seus primeiros nomes na vertical. Em seguida, pede-se que completem a seguinte 

frase, tantas vezes quanto puderem: “Ao participar nas oficinas tornei-me...”.  

- Em seguida cada um passará para o vizinho da direita a sua folha, para que cada um possa ler, em 

silêncio, as respostas de todos. 
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Anexos 

Anexo da atividade 2.2 

 

 

 

 

 
 

Alegria          

Tristeza        

Calma          

Irritação      

Confiança    

Insegurança  

Inibição        

Vergonha    

Angústia     
5          10          15          20          25          30 
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Anexo da atividade 3.2 

 

Quem sou eu? 

1. Cola a tua fotografia e preenche os espaços em branco: 

               

              O meu nome é:________________________________________. 

  

                 Tenho _____anos. O meu aniversário é dia_____de______________. 

 

                        Os meus olhos são :                                   (Pinta na caixa a cor dos teus  

    olhos). 

       

               A minha Família é formada por ______ pessoas. 

 

 

2. Coloca uma cruz (x): 

 

                                             

 

Sou uma rapariga                                                                         Sou um rapaz 

Sexo Feminino                                                                              Sexo Masculino 

 

 

3. Coloca uma cruz (x) na tua cor preferida. 
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Anexo da atividade 3.3 

 

Se eu fosse… 

1. Faz o teu desenho debaixo de cada frase. 

 

 

 

 

 

Um animal seria… Uma cor seria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um pássaro seria… Um flor seria… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um brinquedo seria… Um instrumento musical seria… 
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Anexo da atividade 4.1 

 

Sou único (a), sou especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Anexo da atividade 4.2 

 

Espelho meu 

1. Imagina que estás em frente de um espelho que te diz coisas boas sobre ti. Escreve o que o 

teu espelho te contou e, no final, partilha com os teus colegas. 

                                

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como Sou: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

___ 

O que sou capaz de fazer: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexos da atividade 6.1 

  

Tipos de comunicação Exemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome__________________ 

   Data__________________ 

http://www.google.com/imgres?q=comunica%C3%A7%C3%A3o+agressiva&hl=pt-PT&biw=1280&bih=631&gbv=2&tbm=isch&tbnid=HdH9tkWeTCPo2M:&imgrefurl=http://mensageiroespirita.blogspot.com/2012/05/agressividade.html&docid=VP22as8q4orONM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-Ogp5-r_g190/TkvJ6-z7AcI/AAAAAAAAAmo/7xWH8JcH5B4/s400/Agressividade%2525255B1%2525255D.jpg&w=320&h=271&ei=SzDfT4vQHYHIhAeS25itCg&zoom=1&iact=hc&vpx=408&vpy=139&dur=1703&hovh=207&hovw=244&tx=146&ty=78&sig=115970850196459858874&page=1&tbnh=131&tbnw=155&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0,i:77
http://www.google.com/imgres?q=comportamento+passivo&hl=pt-PT&gbv=2&biw=1280&bih=631&tbm=isch&tbnid=6qDpMqXGwVRmAM:&imgrefurl=http://psicologoinfamiglia.myblog.it/archive/2010/03/12/subire-l-altro-analisi-del-comportamento-passivo.html&docid=bTtNjDno54X_2M&imgurl=http://psicologoinfamiglia.myblog.it/media/02/02/1890158827.jpg&w=342&h=500&ei=KzTfT8_aOsaR0QXN-4jfCg&zoom=1&iact=hc&vpx=727&vpy=141&dur=207&hovh=272&hovw=186&tx=97&ty=137&sig=115970850196459858874&page=1&tbnh=124&tbnw=85&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:5,s:0,i:124
http://www.google.com/imgres?q=comportamento+assertivo&hl=pt-PT&sa=X&gbv=2&biw=1280&bih=631&tbm=isch&tbnid=yQnIrUinC19DXM:&imgrefurl=http://estudodiar.blogspot.com/2009/07/todos-podem-se-tornar-mais-assertivos-e.html&docid=fINkmhIpoPKrwM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-4eIHQGgeIiI/TgYoBe62IvI/AAAAAAAAAdY/CU7KV8yjgGs/s400/assertividade.jpg&w=240&h=240&ei=rzTfT_zyMuPX0QWcgoX6Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=638&vpy=158&dur=1691&hovh=192&hovw=192&tx=121&ty=92&sig=115970850196459858874&page=1&tbnh=125&tbnw=125&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:9,s:0,i:163
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“É IMPOSSÍVEL NÃO COMUNICAR” 

                                                   

 

       

 Como conseguimos comunicar? 

 

Verdadeiro  

Falso  

 

 
 

  

 

  

 

 

    

http://www.google.com/imgres?q=comunica%C3%A7ao&hl=pt-PT&biw=1280&bih=631&gbv=2&tbm=isch&tbnid=LMUu9JdMQnPWDM:&imgrefurl=http://www.recantodasletras.com.br/pensamentos/3535321&docid=1VvlfEXSjA74-M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-wjmPC7S0o90/Tq6YsKsfFyI/AAAAAAAAAbw/Ps8afNX-c9E/s1600/telefone.jpg&w=480&h=305&ei=vybfT4OkK6ir0QXz8bStAw&zoom=1&iact=hc&vpx=387&vpy=185&dur=1468&hovh=179&hovw=282&tx=153&ty=102&sig=115970850196459858874&page=1&tbnh=95&tbnw=150&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:0,i:143
http://www.google.com/imgres?q=comunica%C3%A7%C3%A3o+atraves+expressoes+faciais&um=1&hl=pt-PT&gbv=2&biw=1280&bih=631&tbm=isch&tbnid=gOUzHHlzrFJn2M:&imgrefurl=http://umavozparaoautismo.blogspot.com/2010_09_01_archive.html&docid=ZVYfq7ngPsT82M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_DqPMbin_tfM/TJ_IyN5IuUI/AAAAAAAAAjo/NSx8CVtk_eY/s1600/22-Comecando-a-falar%25255B1%25255D.jpg&w=1303&h=1200&ei=nynfT_vvOMWX0QWe3qHLCg&zoom=1&iact=hc&vpx=982&vpy=62&dur=266&hovh=215&hovw=234&tx=121&ty=116&sig=115970850196459858874&page=1&tbnh=132&tbnw=148&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:17,s:0,i:122
http://www.google.com/imgres?q=comunica%C3%A7%C3%A3o+atraves+expressoes+faciais&um=1&hl=pt-PT&gbv=2&biw=1280&bih=631&tbm=isch&tbnid=sf3T7qaTtptzGM:&imgrefurl=http://www.faberludens.com.br/pt-br/node/6363&docid=pLa8YIAW1T9M_M&imgurl=http://www.faberludens.com.br/files/imagecache/inside/files/02_2.jpg&w=540&h=578&ei=nynfT_vvOMWX0QWe3qHLCg&zoom=1&iact=hc&vpx=655&vpy=280&dur=4108&hovh=232&hovw=217&tx=87&ty=218&sig=115970850196459858874&page=1&tbnh=132&tbnw=123&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:15,s:0,i:116
http://www.google.com/imgres?q=sinais+de+transito+para+crian%C3%A7as&um=1&hl=pt-PT&gbv=2&biw=1280&bih=631&tbm=isch&tbnid=Kq7OECFe4CAkwM:&imgrefurl=http://www.pragentemiuda.org/2007/01/jogral-do-sinal-verde-transito.html&docid=NVL3WQVbDbjL6M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_eIBAVA7AGQ0/TIFQqfHUBII/AAAAAAAAL6c/EcZyloGHgj4/s1600/semaforo.jpg&w=416&h=603&ei=YSvfT7qpI-a_0QW3xLzqCg&zoom=1&iact=hc&vpx=505&vpy=242&dur=755&hovh=270&hovw=186&tx=95&ty=160&sig=115970850196459858874&page=1&tbnh=132&tbnw=91&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:8,s:0,i:94
http://www.google.com/imgres?q=gestos&um=1&hl=pt-PT&gbv=2&biw=1280&bih=631&tbm=isch&tbnid=JmARbkIrYOsUzM:&imgrefurl=http://delphisdicas.blogspot.com/2009/12/dica-gestos.html&docid=HpDjWeZZ2zXBpM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_Cavzhe_tbKE/StKIasGyxBI/AAAAAAAAAEw/yjRLB6SafBY/s1600/gestos.jpg&w=300&h=303&ei=zyvfT7ifKsXS0QW1p6zaCg&zoom=1&iact=hc&vpx=567&vpy=164&dur=650&hovh=226&hovw=223&tx=120&ty=118&sig=115970850196459858874&page=1&tbnh=128&tbnw=127&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0,i:92
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Exemplos de acontecimentos do dia-a-dia                                                                                       Escolhe o 

comportamento que terias                                                               Cotação  

 

Um colega deu-me um 

pontapé no intervalo da 

escola. O que fazes? 

A. Respondo da mesma forma e dou-lhe outro pontapé.  

B. Não faço nada porque ele pode fazer ainda pior.  

C. Falo com ele, pergunto-lhe porque o fez e explico-lhe que não 

o deveria ter feito. 

 

D. Chamo a funcionária e explico o que aconteceu.  

 

Alguém tenta passar à tua 

frente na fila para a 

cantina. O que dizes? 

A. “Espera um pouco para entrares na tua vez, se faz favor”  

B. “Ohh…estão sempre a passar-me à frente!”  

C. “Grande lata!! Deves ter a mania que és esperto...vai para a 

fila!!!” 

 

 

Os meus pais proibiram-me 

de ver televisão na hora de 

dar o meu programa 

preferido. O que fazes? 

A. Grito e choro compulsivamente até que me deixem ver TV.  

B. Pergunto porque me estão a colocar de castigo e tento 

perceber a sua decisão. 

 

C. Aceito sem questionar… Eles fazem sempre isso…  

   

 

 

                                                                                         

 

                                                                       

Muito assertivo  

Pouco assertivo  

Nada assertivo  

Cotação    

Agressiva :    -1 

Passiva :      0 

Assertiva :     1 
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Tipos de comunicação – Exemplos 

 

Comportamento assertivo 

A pessoa consegue expressar os seus desejos, necessidades, emoções e opiniões sem ansiedade e sem ser 

ofensivo para com o outro. 

A pessoa é capaz de fazer ou recusar pedidos. 

A pessoa é capaz de expressar afetos positivos e negativos 

A pessoa é capaz de defender os seus direitos sem prejudicar os direitos dos outros. 

 

Comportamento passivo 

A pessoa não consegue expressar os seus sentimentos, opiniões e necessidades. 

A pessoa não defende os seus direitos e deixa que a outra pessoa prejudique os seus direitos. 

A pessoa realiza atividades que não lhe interessam só porque o outro disse para fazer. 

A pessoa não pede um favor quando necessita. 

A pessoa não mostra desacordo perante algo que não concorda. 

 

Comportamento agressivo 

É aquela pessoa que manifesta as suas emoções, necessidades e opiniões de forma ameaçadora, punitiva e 

exigente. 

A pessoa defende os seus direitos mas só o consegue se violar o direito dos outros. 

A pessoa faz comentários negativos, insultos, humilhantes e ameaças. 

A pessoa recorre à violência física e psicológica. 

 

 

Comportamento assertivo 

Após teres desobedecido a auxiliares e professores, foste repreendido e reagiste de forma adequada, 

inclusivamente pediste desculpa aos adultos a quem desobedeceste. 

Estás quase a terminar os trabalhos de casa, mas a tua mãe pede-te para ires pôr a mesa rapidamente. Tu falas 

com ela e perguntas se podes ir daqui a cinco minutos porque estás quase a terminar os trabalhos de casa.  

A tua mãe pediu-te para ires ao supermercado, atras de ti está um velhinho na fila, gentilmente cedes-lhe o teu 

lugar. 

 

Comportamento passivo 

Foste confundido por uma auxiliar com um aluno que estaria a empurrar outros e por isso foste enviado para o 

fim da fila e não reagiste. 

Um colega pede-te para ires jogar futebol porque falta um elemento na equipa, mas tu estás cansado e não te 

apetece jogar. A tua vontade é dizer não, mas concordas e acabas por fazer a vontade do teu colega em vez da 

tua. 

Estás a brincar com o teu irmão mais novo, ele pega na bola e parte a jarra preferida da tua mãe. Ao chegar a 

casa a tua mãe pergunta quem foi, ele diz que foste tu, e tu não dizes nada. 

 

Comportamento agressivo 

Um aluno da tua turma dirige-se a ti agredindo-te e tu fazes-lhe o mesmo. 

Estás no quarto a estudar e por isso precisas de silêncio, mas o teu irmão está com a música muito alta na 

cozinha. Tu vais lá e começas a gritar e a reclamar furiosamente com ele. 

Estás a fazer um teste, o teu colega pede-te para copiar, tu não deixas, ele chama-te “betinho”, tu levantas-te e 

dás-lhe um pontapé. 
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Anexo da atividade 7.4 

Como lido com os meus sentimentos 

Situação Como me sinto 

 

A minha mãe ralha-me porque eu não fiz 

o que ela me pediu, eu sei que ela tem 

razão e fico: 

 Triste__ 

 Alegre__ 

 Zangado__ 

 Magoado__ 

 Orgulhoso__ 

 Ciumento__ 

 Apaixonado__ 

 Arrependido__ 

 Culpado__ 

 Envergonhado__ 

 Traido__ 

 

Contei um segredo ao meu melhor amigo, 

mas ele não soube guardá-lo e foi conta-

lo a um colega da nossa turma, eu fico: 

 Triste__ 

 Alegre__ 

 Zangado__ 

 Magoado__ 

 Orgulhoso__ 

 Ciumento__ 

 Apaixonado__ 

 Arrependido__ 

 Culpado__ 

 Envergonhado__ 

 Traido__ 

 

Os meus pais discutiram, falavam muito 

alto, eu ouvi tudo no meu quarto e fiquei: 

 Triste__ 

 Alegre__ 

 Zangado__ 

 Magoado__ 

 Orgulhoso__ 

 Ciumento__ 

 Apaixonado__ 

 Arrependido__ 

 Culpado__ 

 Envergonhado__ 

 Traido__ 

 

O/A menino/a que eu gosto lá na escola 

veio ter comigo e disse-me que gostava 

de mim, eu fiquei: 

 Triste__ 

 Alegre__ 

 Zangado__ 

 Magoado__ 

 Orgulhoso__ 

 Ciumento__ 

 Apaixonado__ 

 Arrependido__ 

 Culpado__ 

 Envergonhado__ 

 Traido__ 

 

Fiz um teste e tirei uma nota má, eu 

fiquei: 

 Triste__ 

 Alegre__ 

 Zangado__ 

 Magoado__ 

 Orgulhoso__ 

 Ciumento__ 

 Apaixonado__ 

 Arrependido__ 

 Culpado__ 

 Envergonhado__ 

 Traido__ 

 

Cada vez que penso em_________ eu 

fico: 

 Triste__ 

 Alegre__ 

 Zangado__ 

 Magoado__ 

 Orgulhoso__ 

 Ciumento__ 

 Apaixonado__ 

 Arrependido__ 

 Culpado__ 

 Envergonhado__ 

 Traido__ 

 

Cada vez que vejo a minha mãe/pai fazer 

festinhas a outra criança, eu fico: 

 Triste__ 

 Alegre__ 

 Zangado__ 

 Magoado__ 

 Orgulhoso__ 

 Ciumento__ 

 Apaixonado__ 

 Arrependido__ 

 Culpado__ 

 Envergonhado__ 

 Traido__ 
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Anexo da atividade 8.3 

 

Como cuido do meu corpo 

 

 

 

 

1-Quantas vezes tomas banho por semana? 

_____________________________________________________________________________ 

2-Quantas vezes achas que é importante lavas os genitais? 

_____________________________________________________________________________ 

3-Há partes do teu corpo que lavas com mais frequência do que outras?Quais? 

_____________________________________________________________________________ 

4-Achas que tens uma higiene adequada ou achas de deverias melhorá-la?______ 

Porquê?______________________________________________________________________ 

5-Quantas horas vês diariamente televisão? 

_____________________________________________________________________________ 

6-A que horas costumas dormir? 

_____________________________________________________________________________ 

7-A que horas te costumas levantar? 

_____________________________________________________________________________ 

 

http://www.google.com/imgres?q=crian%C3%A7a+a+tomar+banho&um=1&hl=pt-BR&sa=X&biw=1311&bih=656&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=wS1vNPjV_X6qsM:&imgrefurl=http://bruninha-coisinhas.blogspot.com/2011_01_09_archive.html&docid=ER7aEbbD7peSWM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_YbB1tpynH8g/TTBzV0WyUQI/AAAAAAAAAN4/z8FSuXPgb68/s1600/Banheira.jpg&w=379&h=535&ei=InRkUJu5CMmt0QX62oGYBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=528&vpy=146&dur=348&hovh=267&hovw=189&tx=107&ty=154&sig=105247387650679721297&page=1&tbnh=124&tbnw=88&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:3,s:0,i:81
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Anexo da atividade 10.3 

 

Eu e a minha higiene 

 

 O que posso fazer para conservar o meu corpo limpo? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 Que cuidados deverei ter com os meus cabelos, unhas e dentes? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 Qual a melhor maneira de limpar as orelhas? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 Como devo cuidar os meus pés? Por quê? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 Como devem estar as roupas que uso para ir à escola? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 Que roupas deverei usar para dormir? E para passear? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 Como devem ser as roupas nos dias de frio? E de calor? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Anexo da atividade 10.5 

 

 

Mimica da Higiene 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?q=crian%C3%A7a+a+tomar+banho&um=1&hl=pt-BR&sa=X&biw=1311&bih=656&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=7mlUhZ1OFWYzxM:&imgrefurl=http://vidasaudavel.powerminas.com/faz-mal-tomar-banho-apos-as-refeicoes/&docid=R8-XsnQwiAktRM&imgurl=http://vidasaudavel.powerminas.com/wp-content/uploads/2008/06/Faz-mal-tomar-banho-ap%C3%B3s-as-refei%C3%A7%C3%B5es.jpg&w=500&h=500&ei=InRkUJu5CMmt0QX62oGYBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=172&vpy=167&dur=593&hovh=225&hovw=225&tx=128&ty=115&sig=105247387650679721297&page=1&tbnh=132&tbnw=132&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:72
http://www.google.com/imgres?q=crian%C3%A7a+a+tomar+banho&um=1&hl=pt-BR&sa=X&biw=1311&bih=656&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=7mlUhZ1OFWYzxM:&imgrefurl=http://vidasaudavel.powerminas.com/faz-mal-tomar-banho-apos-as-refeicoes/&docid=R8-XsnQwiAktRM&imgurl=http://vidasaudavel.powerminas.com/wp-content/uploads/2008/06/Faz-mal-tomar-banho-ap%C3%B3s-as-refei%C3%A7%C3%B5es.jpg&w=500&h=500&ei=InRkUJu5CMmt0QX62oGYBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=172&vpy=167&dur=593&hovh=225&hovw=225&tx=128&ty=115&sig=105247387650679721297&page=1&tbnh=132&tbnw=132&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:72
http://www.google.com/imgres?q=h%C3%A1bitos+de+higiene&um=1&hl=pt-BR&biw=1311&bih=656&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=N6hCkGELTx9aLM:&imgrefurl=http://prof-marcosalexandre.blogspot.com/2011/08/viva-com-saude-fatores-que-favorecem.html&docid=2aAAdx6C6oQs0M&imgurl=http://www.acaixamagica.com/acaixamagica.com/wp-content/uploads/HLIC/cf8eefa6175f78248289895bb405f1c7.jpg&w=160&h=160&ei=XnVkULXWAuSd0QWeqYGICA&zoom=1&iact=hc&vpx=546&vpy=340&dur=827&hovh=128&hovw=128&tx=138&ty=80&sig=105247387650679721297&page=3&tbnh=128&tbnw=128&start=47&ndsp=24&ved=1t:429,r:8,s:47,i:277
http://www.google.com/imgres?q=h%C3%A1bitos+de+higiene&um=1&hl=pt-BR&biw=1311&bih=656&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=N6hCkGELTx9aLM:&imgrefurl=http://prof-marcosalexandre.blogspot.com/2011/08/viva-com-saude-fatores-que-favorecem.html&docid=2aAAdx6C6oQs0M&imgurl=http://www.acaixamagica.com/acaixamagica.com/wp-content/uploads/HLIC/cf8eefa6175f78248289895bb405f1c7.jpg&w=160&h=160&ei=XnVkULXWAuSd0QWeqYGICA&zoom=1&iact=hc&vpx=546&vpy=340&dur=827&hovh=128&hovw=128&tx=138&ty=80&sig=105247387650679721297&page=3&tbnh=128&tbnw=128&start=47&ndsp=24&ved=1t:429,r:8,s:47,i:277
http://www.google.com/imgres?q=pentear+o+cabelo&um=1&hl=pt-BR&biw=1311&bih=656&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=lDFTQ7XbWeEqSM:&imgrefurl=http://intrometendo.com/diminuir-o-volume-dos-cabelos/&docid=o_cn8OczGLF6hM&imgurl=http://intrometendo.com/wp-content/uploads/2011/02/Diminuir-o-Volume-dos-Cabelos.jpg&w=370&h=296&ei=MnVkUKjUHeer0QWUr4D4Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=173&vpy=211&dur=466&hovh=201&hovw=251&tx=101&ty=106&sig=105247387650679721297&page=1&tbnh=128&tbnw=161&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:86
http://www.google.com/imgres?q=pentear+o+cabelo&um=1&hl=pt-BR&biw=1311&bih=656&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=lDFTQ7XbWeEqSM:&imgrefurl=http://intrometendo.com/diminuir-o-volume-dos-cabelos/&docid=o_cn8OczGLF6hM&imgurl=http://intrometendo.com/wp-content/uploads/2011/02/Diminuir-o-Volume-dos-Cabelos.jpg&w=370&h=296&ei=MnVkUKjUHeer0QWUr4D4Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=173&vpy=211&dur=466&hovh=201&hovw=251&tx=101&ty=106&sig=105247387650679721297&page=1&tbnh=128&tbnw=161&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0,i:86
http://www.google.com/imgres?q=h%C3%A1bitos+de+higiene&um=1&hl=pt-BR&biw=1311&bih=656&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=XIGjNj3ENE33PM:&imgrefurl=http://neivamachado.blogspot.com/2009/08/prevencao-contra-influenza-h1n1.html&docid=bE2Xlga3qSlVRM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/__QljWwIbZqk/Sonfa_N1sfI/AAAAAAAAAcs/JbyLPs6tAqo/s400/influenza.gif&w=352&h=286&ei=XnVkULXWAuSd0QWeqYGICA&zoom=1&iact=hc&vpx=186&vpy=149&dur=759&hovh=202&hovw=249&tx=172&ty=118&sig=105247387650679721297&page=4&tbnh=146&tbnw=184&start=71&ndsp=24&ved=1t:429,r:6,s:71,i:348
http://www.google.com/imgres?q=h%C3%A1bitos+de+higiene&um=1&hl=pt-BR&biw=1311&bih=656&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=XIGjNj3ENE33PM:&imgrefurl=http://neivamachado.blogspot.com/2009/08/prevencao-contra-influenza-h1n1.html&docid=bE2Xlga3qSlVRM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/__QljWwIbZqk/Sonfa_N1sfI/AAAAAAAAAcs/JbyLPs6tAqo/s400/influenza.gif&w=352&h=286&ei=XnVkULXWAuSd0QWeqYGICA&zoom=1&iact=hc&vpx=186&vpy=149&dur=759&hovh=202&hovw=249&tx=172&ty=118&sig=105247387650679721297&page=4&tbnh=146&tbnw=184&start=71&ndsp=24&ved=1t:429,r:6,s:71,i:348
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Anexo da atividade 11.1 

 

Detetive de Problemas  

                                                                                                                             

1-Qual é o problema? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2-Como me sinto? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3-O que quero? Qual é o meu objetivo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4-Todas as soluções que tenho. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5-Quais as consequências para cada solução? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6-Escolho a solução que me parece melhor. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

http://www.google.com/imgres?q=lupa&um=1&hl=pt-BR&sa=N&biw=1311&bih=656&tbm=isch&tbnid=i-kIz2sR1z8-CM:&imgrefurl=http://periodicoatico.com.ar/?attachment_id=507&docid=j87w7UgBPFcKdM&imgurl=http://periodicoatico.com.ar/wp-content/uploads/2012/07/hombre-anaranjado-con-la-lupa-thumb2995849.jpg&w=300&h=300&ei=OGFkUIrxC5CXhQeRooC4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=309&vpy=85&dur=542&hovh=225&hovw=225&tx=98&ty=133&sig=105247387650679721297&page=1&tbnh=133&tbnw=133&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:15,s:0,i:184
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Anexo da atividade 11.2 

 

Das situações em baixo escolhe as que te parecem mais apropriadas. 

1- “O Filipe não queria comer a sopa, a mãe insistia com ele… ”                    

 

O que poderia ele fazer na tua opinião? 

Fugir da mãe pela casa aos berros.  

Ouvir a mãe e as suas razões pelas quais ele devia comer a sopa.  

Explicar à mãe porque é que não queria comer a sopa.  

Começar a comer a sopa e cuspi-la.  

Outra.Qual?  

 

2- O João estava a brincar na rua com um colega e este dá-lhe uma sapatada.  

O João :                                                                                                                                                                                                                                                               

Devolve-lhe a bofetada.  

Começa a chorar e não faz nada.  

Procura um adulto conhecido dos dois e conta o que se passou.  

Vai para casa e conta aos seus pais.  

Outra. Qual?  

 

3- A mãe da Joana pede-lhe ajuda para arrumar a cozinha depois do jantar. 

A Joana:                                                                                                                       

Diz à mãe que espere porque quer acabar de ver os morangos com açucar.  

Ajuda a mãe sem resmungar.  

Diz à mãe que está cansada e que esse não é um trabalho para ela.  

Mente à mãe e diz que tem trabalho de casa para fazer.  

Outra. Qual?  

 

4- O Jorge levou para a escola um rádio, às escondidas dos pais, que o tinham proibido de o fazer e no 

recreio partui-o. Ele: 

Chegar a casa e dizer a verdade aos pais.  

Fingir que não sabe de nada quando os pais derem falta do rádio.  

Confessar que levou o rádio para a escola , mas mentir dizendo-lhe que lho partiram.  

Outra. Qual?  

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?q=menino+a+comer+a+sopa&hl=pt-BR&sa=X&gbv=2&biw=1352&bih=499&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=aLWzSyEoWJqjTM:&imgrefurl=http://estadointeressado.blogspot.com/2010_11_01_archive.html&docid=ZVw_4xfB3sSSuM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_yCV1Z7Eft5k/TM7X42tK9CI/AAAAAAAAGKE/6c3-N-ZeanI/s1600/calvin_and_hobbes_002.jpg&w=950&h=950&ei=By3oT8-2J4nQhAem6rzeCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=823&vpy=116&dur=1003&hovh=225&hovw=225&tx=99&ty=129&sig=105247387650679721297&page=2&tbnh=152&tbnw=152&start=14&ndsp=22&ved=1t:429,r:5,s:14,i:134
http://www.google.com/imgres?q=meninos+batem-se&hl=pt-BR&gbv=2&biw=1352&bih=499&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=QoF-SxbHbc9GwM:&imgrefurl=http://blogdaflorencia.blogspot.com/2011/05/piadas-de-bebes.html&docid=3YUYMc5iroGkVM&imgurl=http://lh6.ggpht.com/-t0XAcnhYHpU/TeHPx2rlmTI/AAAAAAAABCY/sKyetWD5EpE/Briga%20de%20aluno_thumb%5b3%5d.jpg&w=461&h=364&ei=Zy_oT9yaNIKwhAfth-HfCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=293&vpy=114&dur=1902&hovh=199&hovw=253&tx=132&ty=116&sig=105247387650679721297&page=4&tbnh=137&tbnw=174&start=56&ndsp=21&ved=1t:429,r:15,s:56,i:300
http://www.google.com/imgres?q=limpezas&hl=pt-BR&gbv=2&biw=1352&bih=499&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=cwNnf7xkLVyERM:&imgrefurl=http://portocity.olx.pt/limpezas-domestica-e-limpeza-de-vidros-iid-160615772&docid=PBEFz2l9cEkh6M&imgurl=http://images04.olx.pt/ui/13/59/72/1298982814_160615772_1-Fotos-de--Limpezas-domestica-e-Limpeza-de-Vidros.jpg&w=543&h=579&ei=JTPoT62RJoWwhAfapO3bCQ&zoom=1
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Anexo da atividade 11.3 

 

 

O  TRANSPLANTE  DE  CORAÇÃO 

 

 
Descrição: 

 

És um cirurgião de um grande hospital. 

Pertences a uma comissão que tem de tomar uma importante decisão. 

Há sete casos urgentes em lista de espera para um transplante de coração. 

Por agora, apenas existe um dador . 

Qualquer dos pacientes está preparado para receber o coração. 

 

- Em tua opinião qual o paciente que deve receber o novo coração? 

- Porquê? 

 
A comissão tem 15 minutos para chegar a um acordo. 

 

 

Pacientes 
1-Uma famosa neurocirurgia, de 31 anos, no auge da sua carreira. Não tem filhos. 

2-Uma menina de 12 anos. 

3-Um professor de 40 anos. Tem dois filhos. 

4-Uma jovem de 15 anos, grávida. Solteira e sem filhos. 
5-Um sacerdote de 35 anos. 
6- Um jovem de 17 anos. É empregado num restaurante e sustento dos seus pais. 

7-Uma cientista em vésperas de descobrir a vacina contra a SIDA. Não tem filhos e é lésbica 
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Anexo da atividade 13.2 

 

AFETOS FAMILIARES 

A minha família 

 

 

 

 

 

 

Esta pessoa da família gosta de brincar 

comigo. 

 Esta pessoa da família nem sempre me 

ajuda quando preciso. 

 

Esta pessoa da família gosta de me 

abraçar. 

 Esta pessoa da família às vezes implica 

comigo. 

 

Esta pessoa da família gosta de me dar 

mimos. 

 Esta pessoa da família, às vezes, 

chateia-me sem razão. 

 

Gostava que esta pessoa passasse mais 

tempo comigo. 

 Às vezes, penso que seria mais feliz se 

esta pessoa não fosse da minha família. 

 

Esta pessoa da família ouve o que tenho 

para dizer. 

 Esta pessoa da família, às vezes, zanga-

se comigo. 

 

Esta pessoa da família dá-me muita 

atenção. 

 Esta pessoa da família nunca brinca 

comigo quando eu quero. 

 

Esta pessoa da família gosta muito de 

mim. 

 Esta pessoa da família, às vezes, é um 

desmancha-prazeres. 

 

Tenho vontade de ter esta pessoa 

sempre perto de mim. 

 Às vezes, tenho vontade de chorar por 

causa desta pessoa. 

 

Esta pessoa da família compreende-me 

muito bem. 

 Esta pessoa da família não me dá 

mimos. 
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Anexo da atividade 14.1 

 

 

Hábitos saudáveis de saúde: porquê tê-los e mantê-los? 

 

Tempo que gasto em diferentes actividades durante o dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Tempo ideal que deveria gastar nas minhas actividades diárias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estratégias Comunitárias de Observação Social   

                                                                   66 

Anexos da atividade 16.2 
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_____________________________________________
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http://www.google.com/imgres?q=sol&um=1&hl=pt-BR&sa=N&biw=1311&bih=656&tbm=isch&tbnid=P1enoSm2IFGQEM:&imgrefurl=http://marilia-umabrasileiranacroacia.blogspot.com/2012/06/o-sol.html&docid=7Jhc-0ED-m8KDM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-sK-8Fdf6t64/T9Wp_Mf0KEI/AAAAAAAABZo/nRGCyYtWPMI/s1600/Sol+desenho.jpg&w=567&h=600&ei=CmpkUJHBBY2FhQeThIGQDw&zoom=1&iact=hc&vpx=612&vpy=165&dur=1297&hovh=231&hovw=218&tx=148&ty=117&sig=105247387650679721297&page=1&tbnh=136&tbnw=129&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:3,s:0,i:146
http://www.google.com/imgres?q=nuvem&um=1&hl=pt-BR&biw=1311&bih=656&tbm=isch&tbnid=pKxJ3tC-oZOdXM:&imgrefurl=http://br.freepik.com/vetores-gratis/nuvem-wan-net_516813.htm&docid=qTgYyCRRbwL7oM&imgurl=http://static.freepik.com/fotos-gratis/nuvem-wan-net_17-708174007.jpg&w=626&h=328&ei=ZWpkUIzwLJOQhQfB2IBo&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=105247387650679721297&page=2&tbnh=105&tbnw=201&start=18&ndsp=20&ved=1t:429,r:9,s:18,i:223&tx=94&ty=53
http://www.google.com/imgres?q=lua+de+perto&um=1&hl=pt-BR&sa=X&biw=1311&bih=656&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=UXHPEAJ4ToXTnM:&imgrefurl=http://depoisdascurvas.blogspot.com/2010_12_01_archive.html&docid=HzHKaHtd7K5DqM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_TdtziXZi7fc/TRIH24N43BI/AAAAAAAAACw/kMB-q1YWGfQ/s1600/lua+e+estrelas.jpg&w=367&h=376&ei=VmtkUOnSIM2KhQeSw4H4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=599&vpy=179&dur=1002&hovh=227&hovw=222&tx=90&ty=90&sig=105247387650679721297&page=2&tbnh=142&tbnw=132&start=22&ndsp=28&ved=1t:429,r:3,s:22,i:181
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Manual do Programa de Prevenção para Mediadores Jovens 

 

 

Programa de Prevenção para Mediadores Jovens: 

 

Módulo I – Identidade e cidadania 

Identidade e valores pessoais 

Eu e os outros  

Estereótipos e preconceitos; Cidadania 

 

Módulo II – Sexualidade e relações de intimidade 

Sexualidade e o papel das emoções 

A relação de namoro – da intimidade à violência  

Corpo e sexualidade – gravidez na adolescência, riscos de DST´s e métodos contracetivos 

 

Modulo III – Comunicação e resolução de conflitos 

Bullying: “causas” e consequências 

Gestão do conflito e assertividade 

Relações interpessoais – amigos 

Relações interpessoais – família 

 

Módulo IV – Consumo de álcool, tabaco e outras drogas 

Drogas: da ilusão à destruição (motivações e consequências) 

Saber dizer não 

 

Módulo V – O meu projeto de vida 

*Valor do trabalho: competências importantes na construção de um projeto de vida (colaboração da 

Cidade das Profissões) 

 

Módulo extra (sessão dinamizada pelos jovens, nas Oficinas do Imaginário) 

Os perigos da internet e das redes sociais 

  

Anexos  

 

 

* Sessões dinamizadas originalmente por convidados externos/ agentes significativos da comunidade local 

 

 

NOTA: Deve prever-se mais 2 sessões para desenvolver outras temáticas propostas pelo grupo 
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Módulo I – Identidade e cidadania 

 

Objetivos: 

- Aumentar a consciência destes jovens do seu poder de transformação da comunidade; promover o 

autoconhecimento; incentivar a descoberta de interesses e aptidões pessoais; promover a autoestima, a 

livre expressão de sentimentos e opiniões entre os elementos do grupo; facilitar a coesão grupal; conhecer 

as qualidades e valores do grupo; fomentar a confiança e a coesão grupal; proporcionar o exercício de auto 

e hétero perceção; 

- Promover a reflexão sobre os próprios valores e atitudes em relação à sociedade; desenvolver a 

capacidade crítica; promover a consciencialização de direitos e deveres enquanto cidadãos; promover 

atitudes positivas face à diversidade de culturas e etnias e a aceitação da diferença. 

 

Identidade e valores pessoais  
 

1.1. Discussão sobre os objetivos do grupo, o papel do Mediador Jovem, e o programa  
 

1.2. Almas gémeas 

Material: lista de características individuais a preencher individualmente (anexo 1) 

– É fornecido a cada elemento uma ficha com características pessoais para preencherem  

– Pede-se que partam em busca de almas gémeas, isto é, de alguém que tenha respostas idênticas às suas 

– No caso de nem todos os elementos do grupo encontrarem “almas gémeas”, pede-se que façam uma 

segunda escolha, ou seja “não encontrei ninguém com o mesmo gosto que eu mas também simpatizei com 

a resposta deste colega” 

– Pode-se pedir que cada participante encontre a pessoa com quem tem mais/menos coisas em comum 

– Temas para reflexão: a descoberta do outro; a sensação de se ter características únicas/comuns; a 

identificação com o outro; a curiosidade face ao outro; o respeito pela diversidade; importância da coesão do 

grupo para o programa 
 

1.3. O barco salva-vidas 

– Dividir o grupo em grupos de 5 ou 6 elementos 

– “No decorrer de um naufrágio, num barco salva-vidas querem estar todos os elementos do grupo, mas a 

embarcação só tem capacidade para dois” 

– Cada elemento do grupo deve apontar as razões que justifiquem a sua presença no salva-vidas; deve 

indicar a utilidade da sua vida aos outros; ninguém pode negar-se a lutar pela sobrevivência; no final, o 

grupo deve fazer uma avaliação da experiência  

– Temas para reflexão: o que nos permite identificar as pessoas; sinais de identidade; irrepetibilidade dos 

sujeitos; consequências da diversidade para os diversos contextos de vida 
 

1.4. Queda da árvore 

– Divide-se o grupo em grupos de 5 ou 6 elementos e colam-se em círculo 

– Um elemento vai para o centro, coloca-se em posição vertical, com os pés juntos e os braços cruzados. 

– A um sinal, deixa-se cair para trás ou para um dos lados, mantendo uma postura direita, como se de uma 

tábua se tratasse. Os colegas, depois de controlarem a sua queda, passam de uns para os outros. Para 

receber o colega que está no centro, devem manter os braços esticados, mãos abertas com as palmas 

voltadas para a frente, pernas afastadas e ligeiramente fletidas, uma à frente da outra. Os participantes 

devem estar próximos para permitir um menos tempo de queda e uma melhor entreajuda 

– Todos passam pela posição do meio 

– Temas para reflexão: dependência face ao outro quando nos sentimos em risco; sentimento de falta de 

proteção; insegurança de quem segura e de quem é segurado; a dificuldade de confiar no outro e a conquista 

gradual dessa confiança  
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Eu e os outros 
 

2.1. Dois mais dois igual a um 

Material: vendas/ tiras de tecido 

– Todos os elementos do grupo dispõem-se em círculo e com os olhos fechados, tapados por uma venda. 

– Começam a caminhar lentamente em direção ao centro, estendem as mãos à procura das mãos dos 

outros.  

– Quando todos tiverem as duas mãos a segurar as de alguém, deve-se tirar a venda.  

– É tempo de tentar desfazer os nós sem desapertar as mãos de ninguém. Todo o grupo deve colaborar 

para poder desembaraçar-se dos nós. 

– Momento de reflexão: a sensação de insegurança e confiança no grupo; a falta de proteção/conforto que a 

situação desencadeia o sentimento de pertença; o sentimento de necessidade do outro e a importância do 

trabalho em equipa. 
 

2.2. Caixinha de surpresas 

Material: caixa com tampa e espelho 

– Dentro de uma caixa com tampa deve ser fixado um espelho.  

– O grupo deve-se sentar em círculo.  

– O dinamizador deve explicar que dentro da caixa tem a foto/imagem de uma pessoa muito importante 

(enfatizar), uma pessoa que merece atenção em todos os momentos, alguém que cada um gosta de 

verdade, com quem está ligado permanentemente (o animador não deve deixar claro que a pessoa 

importante é ela própria) 

– Depois deve dar a caixa a uma pessoa e pedir que fale (qualidades, o que gosta, os desejos, os medos 

entre outros) sobre a pessoa que vê na foto/imagem. 

– No final, o animador deve refletir com o grupo para que digam como se sentiram falando da pessoa 

importante que estava na foto. Temas para reflexão: como se sentiram ao ver o seu próprio reflexo e a ter de 

falar de si “cara a cara”; facilidade ou dificuldade de se exprimir verbalmente; o valor da comunicação. 
 

2.3. Convivendo com Máscaras 

Material: cartolinas coloridas, colas, tesouras, papéis diversos e coloridos, revistas, palitos grandes, CD 

com a música. 

– Com a música de fundo cada participante é convidado a construir uma máscara com os materiais 

disponíveis na sala, que fale dele no momento atual. 

– A partir da sua máscara confecionada, afixá-la no palito para que cada um se apresente falando de como 

a pessoa se sente e se vê, através da máscara. 

– Organizar em subgrupos para que cada participante escolha: a máscara com que mais se identifica; a 

máscara com que não se identifica; a máscara que gostaria de usar. 

– Após concluir a atividade em subgrupo, todos deverão confecionar outra máscara que reflita o modo 

como se mostram aos outros/como os outros o vê. 

– Organizar em subgrupos para que cada participante escolha: a máscara com que mais se identifica; a 

máscara com que não se identifica; a máscara que gostaria de usar. 

– Abrir o momento de reflexão da vivência no grupo: diferenças existentes entre a máscara “como eu sou” e 

“como os outros me vêem; a necessidade de serem diferentes para os outros; sentimento de partilha da sua 

máscara pessoal (algo que os outros não conheciam); sentimentos expressos através do não verbal; a 

identificação com outras máscaras. 

 

Estereótipos e preconceitos; Cidadania 
 

3.1. Abrigo Subterrâneo 

Material: ficha com o problema (anexo2) e canetas 

– Deve-se formar grupos de dois ou três elementos cada, ou se o grupo for pequeno fica só um grupo. 



Estratégias Comunitárias de Observação Social   

                                                                   70 

– O dinamizador coloca o problema ao grupo: “imaginem que daqui a 10 dias um cometa vai colidir com a 

terra e vai destruir toda a vida humana na terra. Vocês estão seguros num abrigo, é o único que existe, no 

entanto têm a possibilidade de salvarem, levando convosco para o abrigo, mais 5 pessoas” 

– Cada grupo deve decidir quem quer salvar (têm 5 minutos, no máximo para decidirem). 

– Reflexão: o que usaram como critério de seleção? Como se sentiram ao decidir pela vida de outras 

pessoas? Acham justo cada decisão? Gostavam de ser julgados dessa forma, só pela informação que têm? 

Dificuldade em tomar decisões e encontrar um consenso entre o grupo? Evidenciam algum preconceito 

que tenham para escolher uma pessoa e não outra? 
 

3.2. “Brainstorming” e debate sobre estereótipos e preconceitos 

Material: papel de cenário e canetas 

– Escrevendo a palavra “preconceito” no centro de um pedaço de papel de cenário, é pedido ao grupo que 

mencione palavras ou frases que se relacionem com a palavra; 

- Temas para debate: Que tipos de preconceitos é que acham que existem? – género, idade, cor, etnia, 

religião, doença, diferença, etc.; Por parte de quem existem preconceitos? E em relação a quem? Porquê tanto 

ódio? Em que situações é que as coisas mudam e o preconceito começa a diminuir?; O que é que podemos 

fazer contra esta problemática? 
 

3.3. Organizar o anterior “brainstorming”, de modo a listar os deveres e os direitos de um cidadão  

 

 

Módulo II – Sexualidade e relações de intimidade 

 

Objetivos: 

- Discutir o conceito de sexualidade; reconhecer a importância das emoções nas relações interpessoais; 

melhorar competências de comunicação; aumentar a capacidade de identificar, nomear e regular emoções. 

- Refletir sobre as características de uma relação de namoro; discutir comportamentos saudáveis e 

prejudiciais numa relação de namoro; tomar consciência dos nossos próprios valores no que diz respeito a 

uma relação de namoro; desconstruir estereótipos de género; compreender os fatores explicativos dos 

comportamentos violentos na relação de namoro e motivos subjacentes à manutenção da relação abusiva; 

- Aprofundar a relação com o próprio corpo, fortalecer a autoestima; reconhecer diferenças individuais na 

vivência da sexualidade; sensibilizar para dificuldades inerentes a uma gravidez /paternidade precoce; 

compreender a importância dos métodos contracetivos; sensibilizar para o perigo das doenças 

sexualmente transmissíveis e respetivas formas de prevenção. 

 

Sexualidade e o papel das emoções 
 

4.1. Emoções estampadas na testa  

Material: papeis autocolantes 

– O dinamizador distribui pequenos papéis com frases que devem orientar as reacções de quem as lê, 

como por exemplo, “todos têm medo de mim”, “todos me admiram”, “tratam-me como um tonto”, “tratam-

me mal”, “culpam-me de tudo” ou sentimentos como medo, ódio, indiferença, admiração, paixão, etc. 

– Cada elemento do grupo terá um desses papéis colados na sua testa, sem que o seu conteúdo seja do seu 

conhecimento 

– Os elementos do grupo deambularão pela sala reagindo aos colegas em função da instrução que estes 

tenham “estampado na testa” 

– A tarefa de cada elemento é a de, através das reações dos colegas, descobrir qual a sua condição 

– Temas para reflexão: gestão das emoções face à reação dos outros; os estereótipos como passar para além 

do primeiro impacto; a importância de realmente tentar conhecer os outros; a dificuldade de nos darmos a 

conhecer; Em que medida o fato de conseguirmos exprimir as nossas emoções com o corpo e o rosto ou 

reconhecermos o que os outros estão a sentir nos pode ajudar e proteger dos problemas? Observamos as 

expressões das pessoas na vida real para perceber seus sentimentos? Como reagimos quando percebemos que 
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uma pessoa está tomada por um determinado sentimento? Somos sensíveis o suficiente para adequar nossa 

forma de relacionamento com as pessoas de acordo com os problemas ou emoções delas? 
 

4.2. Conceito de sexualidade 

Material: papel de cenário e canetas 

- O grupo dispõe-se em semicírculo, centrado numa folha de papel de cenário com a palavra 

“SEXUALIDADE” escrita no centro, que está colocada no chão. 

- O dinamizador pede às pessoas para dizerem livremente as palavras que lhes vêm à ideia a partir da 

palavra sexualidade (devem dizer apenas frases soltas, não comentar as palavras ditas por outros e não 

fazer intervenções de opinião para não interromper o fluxo de ideias). 

- À medida que as palavras vão sendo ditas, alguém as vai escrevendo no papel de cenário. 

- Ao fim de 5-10 minutos, ou quando o dinamizador perceber que já não surgem mais ideias, passa-se à 2ª 

fase da atividade. 

- Formam-se pequenos grupos que irão selecionar, das palavras escritas, apenas 3 que, no seu conjunto, 

melhor traduzam o que quer dizer “Sexualidade”. 

- No final, cada grupo indica as palavras que escolheu, que serão sublinhadas no papel de cenário, 

justificando a escolha. 

- Para terminar, o dinamizador procurará fazer uma síntese das relações encontradas e poderá integrar 

estas ideias num conceito de sexualidade com as suas vertentes biológica, psicoafetiva e sociocultural – 

pode ser apresentada a definição de sexualidade da O.M.S. como sendo uma possível e para servir de 

ponte para o debate. 

- Temas/questões para discussão: Quais as dimensões da Sexualidade identificadas?; Alguém não concorda 

com alguma das dimensões da Sexualidade identificadas? Porquê ; Definição da O.M.S. de Sexualidade: “... 

uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura e intimidade; que se integra no modo como 

nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados, é ser-se sensual e ao mesmo tempo sexual; ela influencia 

pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por isso, influencia também a nossa saúde física e mental” – 

em que medida concordam ou discordam com esta definição? 
 

Integração: As emoções são uma parte importante das nossas vidas. Se conseguirmos perceber o que os 

outros estão a sentir conseguimos, mais facilmente, lidar com eles de uma forma adequada. Se 

conseguirmos perceber quando alguém está a exprimir uma emoção sinceramente ou a fingir, quando 

alguém está triste ou contente, abatido ou excitado vamos, mais facilmente, responder-lhes de uma 

maneira que nos ajuda a manter boas relações com as pessoas. Se não conseguirmos perceber que alguém 

está irritado e começarmos a mandar piadas, podemo-nos envolver numa discussão. Se não conseguirmos 

perceber quando alguém não está a ser sincero podemos ser muito facilmente enganados ou envolvermo-

nos com pessoas que podem significar problemas, etc. Se não formos sensíveis ao que os outros sentem 

podemo-nos tornar agressivos, ou egoístas. 

 

A Relação de namoro – da intimidade à violência 
 

5.1. Apresentação da caixinha das perguntas – onde poderão colocar questões de forma anónima; 
 

5.2. Jogo de confiança 

- Facilitador entrega um balão vazio e um pedaço pequeno de papel em branco para cada um dos 

participantes e pede para cada adolescente escrever no papel 3 características pessoais, de maneira que, a 

partir dessas características, possa ser identificada pelos outros participantes 

- A seguir, os participantes dobram o papel e colocam-no dentro do balão.  

- Cada pessoa enche seu balão e quando estiverem cheios, devem ser todos lançados para cima, ao mesmo 

tempo e jogar um pouco com eles para serem baralhados; 

- Quando o dinamizador mandar parar, cada um pega o balão que estiver na sua frente e rebenta-o. 

Finalmente, cada adolescente lê o papel que encontrou dentro do balão e tenta identificar a pessoa que 

tem as características descritas.  
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5.3. Papéis de género 

Material: papel de cenário e canetas 

- Pedir para construir listas de vantagens e desvantagens de se ser mulher/homem e discutir as propostas 

apresentadas 

- Sugestões para reflexão: Qual a origem dessas diferenças? Como essas diferenças são vistas em outras 

sociedades? Como essas diferenças afetam a vida dos homens e das mulheres? Quais das vantagens de ser 

homem ou mulher são reais e quais são estereotipadas? É possível ser homem e exercer alguns dos tópicos 

listados em "mulher" e vice-versa? O que significa "masculino" e "feminino"? É o mesmo que "macho" e 

"fêmea"? 
 

5.4. Debate: violência no namoro 

Material: computador e projetor; folhas 

- Visualização de dois breves vídeos, como estímulo para o debate 

- Pedir que dêem a sua opinião sobre aquilo que viram 

- Debate de mitos: cada um tem de se posicionar de acordo com as 4 folhas que existem coladas na parede 

da sala – “discordo totalmente”, “discordo”, “concordo”, “concordo totalmente” – em relação a cada uma 

das seguintes frases:  

“A relação resulta melhor quando o/a namorado/a faz de tudo para agradar à/ao namorada/o.” 

“O/a meu/minha namorado/a tem o direito de controlar tudo o que eu faço.” 

“Se o/a meu/minha namorado/a tem ciúmes, é sinal que gosta verdadeiramente de mim.” 

“Quando um namoro se prolonga durante algum tempo, o/a namorado/a vai ganhando o direito de ter 

relações sexuais com a/o namorada/o.” 

“Quando uma rapariga/rapaz faz alguma coisa que o seu/sua namorado/a não gosta, ele/ela tem o direito 

de lhe bater para a/o corrigir.” 

“Os amigos não devem meter-se no meio das discussões entre namorados.” 

 

Integração: 

Motivos pelos quais as pessoas se mantêm numa relação uma relação de namoro violenta: 

 Medo das consequências da separação 

 Confusão (não saber o que fazer) 

 Não gostar de si nem acreditar nas suas capacidades 

 Falta de apoio/ auto culpabilizar-se / vergonha 

 Anteriores pedidos de ajuda falhados 

 Pressão de familiares ou amigos 

 Esperança na mudança de comportamento do agressor (violência como um ciclo) 
 

Se eu conhecer alguém que seja vítima de violência no namoro, devo: 

 Ouvir atentamente o que ela/a tem para dizer 

 Esclarecê-lo/a acerca dos seus direitos 

 Acreditar nela/e e não a/o culpar pelo que acontece na sua relação 

 Compreender a dificuldade que sente em terminar com a relação 

 Ajudá-lo/a a encontrar alternativas e decidir o melhor a fazer 

 Apoiá-lo/a qualquer que seja a sua decisão e não o/a pressionar 

 Reconhecer e reforçar as suas qualidades e capacidades 
 

O/a agressor/a também precisa de ajuda e não deve ser esquecido… é importante: 

 Ouvi-lo/a e em seguida informá-lo/a acerca da gravidade dos seus comportamentos 

 Ajudá-lo/a a perceber que tem um problema 

 Encorajá-lo a procurar ajuda e a lidar com o comportamento violento 

 Explicar que sentir-se zangado/a é normal, mas que não é aceitável recorrer à violência 

 Explicar a diferença entre o amor e os ciúmes excessivos ou sentimentos de posse 

 Incentivá-lo/a a adotar estratégias de resolução de problemas não violentas 



[Type text] 
 

Corpo e sexualidade: gravidez na adolescência, riscos de DST´s e métodos contracetivos  
 

6.1. Relação com o corpo 

Materiais: balões e música ambiente 

– Cada elemento do grupo tem um balão próprio. O balão deve percorrer todas as partes do corpo de cada 

participante, deve ficar sempre junto ao corpo e não o podem deixar cair ao chão. Depois devem dar o seu 

balão a outra pessoa e fazer o meu exercício. 

– Reflexão: como se sentiram ao terem de tocar no seu corpo com o balão; como se sentiram ao partilhar 

algo que era íntimo, que era só seu; quais as dificuldades que sentiram; tiveram alguma dificuldade em 

deixar o balão deslizar por todas as partes do corpo. 
 

6.2. Gravidez na adolescência 

Materiais: computador e projetor 

– Debate sobre as dificuldades/obstáculos e consequências de uma gravidez na adolescência/precoce, 

recorrendo à exploração de casos clínicos (ver slides “gravidez na adolescência); 

– Reflexão: quais as consequências/impacto que a gravidez terá na vida da jovem? E na vida dos outros?; o 

que estará a jovem a sentir?; se acontecesse convosco o que fariam? 
 

6.3. O novelo das afirmações: métodos contracetivos e doenças sexualmente transmissíveis (DST) 

Materiais: cartões com perguntas, um novelo e música 

– Os participantes colocam-se em pé formando um círculo. É explicado aos elementos do grupo que, ao 

som da música, devem atirar o novelo uns para os outros, ficando sempre com o fio na mão. 

– Quando a música parar, o participante que tiver o novelo na mão, deverá retirar um cartão, respondendo 

à pergunta ou solucionando o desafio (também pode ter ajuda dos colegas). 

- Não se engravida na primeira relação sexual. 

- Qual a idade certa para começar a ter relações sexuais? 

- Não se contraem doenças sexualmente transmissíveis (DST’s) na primeira relação sexual. 

- Quem pode utilizar o preservativo? 

- O preservativo só evita as doenças sexualmente transmissíveis. 

- Nas relações de intimidade não temos independência nem autonomia porque temos de partilhar 

tudo com a outra pessoa. 

- Uma rapariga não engravida se tiver relações durante a menstruação. 

- Aos 16 anos só é virgem quem é feio e desinteressante. 

- Só os homossexuais, os toxicodependentes e as prostitutas é que apanham SIDA. 

- É importante conhecermos o nosso corpo, saber como ele funciona e esclarecer as dúvidas com um 

técnico, em vez de acharmos que somos diferentes e que isso é um crime. 

- A pílula do dia seguinte deve ser tomada todas as vezes que tenha relações sexuais. 

- O que são: hepatite B, sífilis e gonorreia? 

- Qual o método contracetivo mais eficaz? 

– Reflexão: como se sentiram? Conheciam as DST’s e os métodos contracetivos abordados? Simbologia do 

novelo: todos ligados pelo fio do novelo – contágio sem prevenção. 

 

Integração: 

Alguns riscos que podes evitar... 

 O risco de uma infeção sexualmente transmissível! Por isso utiliza sempre preservativo. Lembra-te 

que não basta utilizá-lo de vez em quando, um único contato sexual sem preservativo pode conduzir a 

uma infeção sexualmente transmissível (e existem várias, não é só o VIH/ SIDA);  

 O risco de uma gravidez não desejada! Podes evitá-lo procurando informação sobre a eficácia dos 

métodos contracetivos e escolhendo o mais adequado para ti.  

Não esqueças que o preservativo também protege de uma gravidez não desejada, podes solucionar dois 

problemas de uma só vez... 
 

http://juventude.gov.pt/PortalJuventude/Templates/ConteudoTexto_v4.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bE866708B-7E2B-4D5C-BF18-4B4CE3F4663D%7d&NRORIGINALURL=%2fPortal%2fSaudeSexualidadeJuvenil%2fTemassSexualidade%2fSexualidadePrevencao%2fRiscos%2be%2briscos%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#idInfo1
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Os riscos têm um grave problema matemático... MULTIPLICAM-SE, quando:    

 pensas que só acontece aos outros e que o amor de tudo te defende;  

 pensas que o que ouviste dizer se aplica também a ti e não esclareces as tuas dúvidas com um técnico; 

· pensas que ser diferente é estranho, crime, ilegal e faz mal...  

 e sobretudo quando não conheces o teu corpo e nem sabes como ele funciona.    
 

Se ser adolescente é procurares a tua independência, a tua maneira de estar, a tua companhia, o teu 

prazer, a tua autonomia, isso não significa que tenhas de correr riscos desnecessários. Ser inteligente é 

estar bem informado, evitando os riscos.     

 

 

Módulo III – Comunicação e resolução de conflitos 

 

Objetivos: 

- Refletir acerca do Bullying e outras formas de violência; promover a tomada de perspetiva do outro; 

desenvolver a capacidade crítica. 

- Explorar as próprias reações perante um conflito; refletir sobre o papel do conflito nas relações 

interpessoais – consequências positivas e negativas; analisar formas de lidar com um conflito; desenvolver 

competências positivas de resolução de conflitos; melhorar competências de comunicação; desenvolver 

comportamentos assertivos. 

- Explorar sentimentos e comportamentos vivenciados nas relações de pares e familiares; explorar as 

expectativas relativas às relações de amizade; explorar as expectativas relativas às relações familiares: 

autonomia, responsabilidade, regras e limites, negociação de poder; 

- Analisar situações ou comportamentos de risco, avaliar as suas consequências e identificar alternativas 

para minimizar o risco; explorar situações em que procurar ajuda é um recurso para resolver problemas e 

diminuir a vulnerabilidade. 

 

Bullying: “causas” e consequências 
 

7.1. Visualização e debate orientado de um filme sobre o tema 
 

Integração: Os dois elementos que definem o bullying são o fato de ser persistente e deliberadamente feito 

para magoar. Se alguém, repetidamente, tenta magoar ou ofender outra pessoa de alguma forma, pode 

assumir-se que isso é bullying. 
 

Bullying físico 

- Inclui dar pontapés, bater, empurrar, cuspir, destruir propriedade, roubar, etc. 

- Pode levar a casos mais violentos, envolvendo armas e violação.  
 

Bullying não físico 

- Inclui gozar e chamar nomes, assim como ofender e deitar abaixo, como no caso de fazer ameaças, 

começar a alastrar rumores, isolar e excluir do grupo, etc. 

- Corresponde a 80% dos casos de bullying 

- Atualmente o bullying inclui atividades através de novas tecnologias, tais como o telemóvel e a internet   

- Para algumas pessoas pode parecer trivial, por pensarem que estão apenas a divertir-se, ficando depois 

muito chocadas ao descobrir quanto sofrimento causaram  
 

Efeitos sobre os alvos incluem: depressão, stress de desordem pós-traumática, tornar-se também um 

agressor, ansiedade, problemas gástricos e dores não especificadas, perda de autoestima, problemas de 

relacionamento, abuso de álcool e outras drogas, suicídio. 
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Gestão do conflito e assertividade 
 

8.1. Telefone estragado 

– O dinamizador coloca os participantes em círculo indicando-lhes que não poderão falar nem fazer 

perguntas. A tarefa que cada um dos participantes terá que executar será ouvir o “segredo” que lhe 

contam e transmiti-lo, ao ouvido, ao colega seguinte. A atividade deve realizar-se sem interrupções. 

– O Animador conta ao 1º elemento do círculo um “segredo”, por exemplo: “O João, hoje de manhã, foi 

tomar banho antes de apanhar o autocarro para ir para a escola. Ao entrar na banheira, escorregou no 

tapete, caiu ao chão, partiu uma perna e teve de ir para o hospital, ficando internado”. 

– O “segredo” vai passando de ouvido em ouvido até chegar ao último elemento. Este diz em voz alta o que 

ouviu.  O 1º elemento diz qual foi o “segredo” inicial, comparando-se com o que chegou ao fim do círculo. 

– Reflexão: Que concluem com esta atividade? Que problemas podem existir no processo de comunicação? 

Abordar a questão das regras num processo comunicativo. 
 

8.2. Quem está a escutar-me 

– O dinamizador solicita três voluntários (ver se é possível 3, se não fica só 2). Estes devem sair da sala 

durante 3 minutos e pensar numa pequena história que queiram partilhar com os seus colegas.  

– Na sala, o dinamizador combina com os restantes alunos a estratégia a adotar: 

 Quando entrar o 1º colega vão ignorá-lo, nunca olhando para ele, adotando comportamentos do tipo 

ver as horas, fazer aviões de papel, desenhar no caderno, etc., mas sem fazer barulho. 

 Quando entrar o 2º colega vão começar por escutá-lo com muita atenção até que o dinamizador faça 

um sinal combinado (por exemplo mexer na orelha). A partir daí vão adotar o mesmo tipo de 

comportamentos inadequados mas fazendo também barulho (por exemplo: arrastar cadeiras, conversar 

com os colegas, sair do lugar, …) 

 Quando o 3º colega entrar todos vão ouvi-lo com muita atenção até este terminar de contar a sua 

história, podendo, de vez em quando, colocar questões de modo assertivo e espaçado. 

– Reflexão: explica-se o que aconteceu aos voluntários e inicia-se a discussão em plenário sobre o valor do 

exercício no contexto das relações interpessoais e a importância das regras de comunicação. Como se 

sentiu o 3º que o grupo estava a escutar? O 2º apercebeu-se de quando o grupo deixou de o escutar? Como? 

Como se sentiu a partir daí? O que sentiu o 1º enquanto contava a sua história? Disse tudo o que tinha 

planeado ou desistiu a meio? Porquê? 
 

8.3. O conflito no dia-a-dia das pessoas 

Material: cartões com as situações (anexo 3) 

– O Animador divide a turma em pares, aos quais entrega um cartão com uma situação. 

– Pede ao grupo que analise a situação distribuída e a represente, devendo o indivíduo que vê o seu 

pedido recusado, não reagir de forma agressiva ou passiva mas sim assertiva. 

– Após trabalhar a situação os grupos irão representá-la para a turma.  

– Depois de as representações estarem completas é dado a cada grupo as hipóteses de comportamento 

para cada situação. Cada grupo deve ler as hipóteses, discutindo sobre elas e escolhendo o 

comportamento assertivo. 

– No final da representação de cada grupo, abre-se a discussão à turma, refletindo sobre as vantagens de 

dizer não na altura certa e as desvantagens de não o fazer e as possibilidades de comportamentos que 

cada situação pode ter de forma a gerir um conflito. O que pensam da cena representada? As posições 

tomadas foram defendidas de forma assertiva? Quais as dificuldades sentidas? É fácil gerir a ansiedade 

nestas situações e ser assertivo? 
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Relações interpessoais – amigos 
 

9.1. A relação com o meu amigo 

Material: Balões 

– Cada participante recebe um balão. Esse balão simboliza o seu melhor amigo a quem devem respeito e 

proteção 

– Os participantes devem circular pela sala sempre com o balão próximos de si 

– Posteriormente, devem começar a dar cada vez mais liberdade ao balão 

– Depois devem soltar o balão, dar-lhe a liberdade total e deixa-lo conhecer novos amigos. Aqui, os 

participantes devem trocar de balões  

– Os participantes têm de conhecer bem o seu amigo para voltarem a encontrá-lo 

– Reflexão: necessidade de darmos liberdade ao nosso melhor amigo para estabelecer outros contatos de 

amizade sem que isso interfira na relação de afetividade já estabelecida (liberdade individual). 
  

9.2. O feitiço virou-se contra o feiticeiro 

Material: papel e caneta 

– Forma-se um círculo, todos sentados, cada um escreve uma tarefa que gostaria de ver o seu 

companheiro da direita a realizar, sem deixá-lo ver. 

– Após todos terem escrito, o feitiço vira-se contra o feiticeiro e quem irá realizar a tarefa é a própria 

pessoa que escreveu.  

– Reflexão: "não faças aos outros aquilo que não gostarias para ti"; Respeito ao próximo. 
 

9.3. O Guia do Cego 

Materiais: vendas e obstáculos 

– O dinamizador pede ao grupo para se dividir em dois 

– De seguida venda os membros de um dos grupos, dando uma bengala a cada um deles 

– Dispõem-se diferentes obstáculos pela sala 

– Pede-se para tentarem ultrapassar os obstáculos enquanto o outro grupo observa como os outros se 

comportam 

– Num segundo momento será substituída a bengala por um guia, que poderá ser um dos observadores do 

momento anterior ou outro membro do grupo que foi vendado 

– Não podem falar durante o jogo 

– Temas de reflexão: dificuldade de jogar de olhos vendados; confiança; sentir-se melhor como condutor ou 

como conduzido; descoberta do mundo a partir de outros sentidos que não a visão; confrontar os perigos 

reais com os medos imaginários, importância de ser capaz de se colocar no lugar do outro; a relação pode ser 

uma aventura 
 

9.4. Auxílio mútuo 

Material: chupa-chupa para cada participante. 

- Os participantes devem-se dispor em círculo ou em fila e de pé. É dado um chupa-chupa a cada 

participante, e os seguintes comandos: todos devem segurar o chupa-chupa com a mão direita, com o 

braço estendido. A mão esquerda fica livre.  

– Primeiro solicita-se que desembrulhem o chupa-chupa, já na posição correta (braço estendido, 

segurando o rebuçado e de pé, em círculo). Para isso, pode-se utilizar a mão esquerda. 

– O mediador da dinâmica, recolhe os papéis e em seguida, dá a seguinte orientação: sem sair do lugar em 

que estão, todos devem comer o chupa-chupa!  Aguardar até que alguém tenha a iniciativa de imaginar 

como executar esta tarefa, que só há uma: oferecer o rebuçado para a pessoa ao lado! Assim, 

automaticamente, os demais irão oferecer e todos poderão comer o rebuçado.  

– Reflexão: Importância do próximo na nossa vida. Abre-se a discussão que tem como fundamento maior 

dar abertura sobre a reflexão de quanto precisamos do outro para chegar a algum objetivo e de é 

ajudando ao outro que seremos ajudados. Procurar ajuda pode resolver problemas. 
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Relações interpessoais – Família 
  

10.1. A caçada com bola 

Material: uma bola 

– O dinamizador pede a dois participantes para serem os caçadores, em que um deve segurar uma bola e 

terá de caçar todos os elementos do grupo em conjunto. Entre a equipa de caçadores pode-se andar, 

correr e passar a bola e não devem falar. 

– O elemento que tem a bola tenta caçar os restantes elementos, tocando-lhe com a bola. Os tocados vão 

saindo do campo. 

– O jogo termina quando todos os elementos do grupo estiverem caços.  

– Reflexão: trabalho em equipa; relações interpessoais; comunicação não verbal 
 

10.2. Pisar o risco sem arriscar 

Material: ficha (anexo 4) e canetas 

– O dinamizador diz aos participantes que agora vão assumir o papel de pais e que vão identificar 

situações do dia-a-dia que possam envolver riscos para os seus filhos. 

– Pede-se que identifiquem as vantagens e desvantagens de cada um desses comportamentos. 

– O dinamizador pede aos participantes que identifiquem alternativas aos comportamentos de risco que, 

assegurando as mesmas vantagens, minimizem os riscos. 

– Reflexão: as preocupações dos pais relativamente aos filhos têm fundamento? É possível negociar com 

os pais situações que os filhos desejam, procurando adotar comportamentos que minimizem os riscos.  
 

10.3. Nós pais e nós filhos – debate/role-play 

– O dinamizador pede ao grupo para se dividir em dois subgrupos. Um grupo assumirá o papel de pais e o 

outro grupo assumirá o papel de filhos 

– De seguida cria-se um debate (com pós e contra) entre pais e filhos em que serão discutidas situações 

que os filhos desejam e os argumentos de cada um 

– Temas de reflexão: importância das práticas parentais; negociação de poder; necessidade de impor 

regras e limites; importância da comunicação 

 

 

Módulo IV – Consumo de álcool, tabaco e outras drogas 

 

Objetivos: Clarificar atitudes e discutir crenças relativamente ao consumo de drogas; consciencializar e 

alertar para as consequências do consumo de substâncias psicoativas; promover um espaço de reflexão, 

raciocínio crítico e diálogo; refletir sobre as formas de proteger-se individual e coletivamente das 

situações de vulnerabilidade ao abuso e tráfico de drogas; propiciar a discussão de situações quotidianas 

relacionadas com uso e abuso e/ou tráfico de drogas; desenvolver a capacidade de resistência à pressão 

de pares. 

 

Drogas: da ilusão à destruição (motivações e consequências) 
 

11.1. O que sabes sobre as drogas – Brainstorming 

– O animador escreve no quadro o conceito “Droga” e pede ao grupo que identifique palavras-chave sobre 

o tema. Um voluntário vai escrevendo no quadro as palavras surgidas. 

– Quando os participantes tiverem terminado, o animador divide o grupo em subgrupos.  

– Cada grupo deverá dividir as palavras escritas no quadro em categorias, de acordo com a afinidade que 

julgar existir entre as várias palavras, atribuindo um título a cada uma das categorias criadas. 

– Após terminado, cada grupo deverá expor a sua categorização 

– Após a discussão das conclusões dos vários grupos, chega-se ao consenso sobre o modo de agrupar os 

termos e sobre o nome a atribuir a cada uma das categorias criadas. 

– Reflexão: causas e consequências; problemas que podem estar na origem do consumo de substâncias 
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11.2. Atitudes face ao consumo de drogas 

– Antes do início da atividade, o dinamizador coloca as folhas em paredes com as palavras com as 

palavras: Discordo Totalmente, Discordo, Concordo, Concordo Totalmente.  

– O dinamizador expõe uma afirmação e perante isso os participantes devem-se posicionar juntos às 

folhas que ilustram a sua opinião: 

- Os indivíduos equilibrados não se viciam em Droga. 

- O consumo de drogas diminui a disponibilidade para a relação com o outro e leva à perda de 

interesse por si próprio. 

- Numa mulher existe maior concentração de droga no organismo quando consome, em comparação 

ao homem. 

- As pessoas deveriam ser desencorajadas de tomar medicação tranquilizante. 

- Se consumires só ao fim de semana não ficas agarrado. 

- É consumir drogas para animar a vida. 

- O álcool é necessário para que uma festa seja divertida 

- Se alguém não se sentir bem, se está deprimido, triste ou ansioso, consumir vai aliviar esses 

sintomas a longo prazo. 

- A partir dos 16 anos és legalmente responsável pelo consumo, posse ou tráfico. 

- Não há problema se só nos embebedarmos de vez em quando 

- Fumar tabaco faz pior do que fumar ganza. 
- O consumo de drogas aumenta o desejo e o prazer sexual. 

– É realizado um debate depois de todos se terem posicionado na qual se questiona os participantes sobre 

a tomada de posição e verifica-se se os outros concordam com ela. 

– Reflexão sobre o que aprenderam com a atividade e sobre as opiniões formadas: dificuldade em tomar 

decisões; confronto com a opinião dos outros que muitas vezes é distinta da nossa; depois de ouvir a 

argumentação dos outros faz sentido mudar a nossa opinião ou não? 

 

Saber dizer “Não!” 
 

12.1. Aprender a dizer “Não” 

- O dinamizador expõe ao grupo situações do quotidiano que incentivam ao consumo de drogas. 

Situação 1. Tu nunca fumaste. Um dia, num grupo de amigos, oferecem-te um charro. Não queres 

aceitar, mas tens receio que te chamem “mariquinhas” e se afastem de ti. O que fazes? 

Situação 2. Um amigo insiste para que fiques e bebas mais um copo. O resto do grupo está satisfeito e 

a divertir-se, mas tu queres ir para casa. Já conheces essa situação de “só mais um copo”, e queres ir 

mesmo embora, mas o teu amigo insiste bastante. O que fazes? 

Situação 3. Deixaste de fumar há duas semanas e estás no café na companhia de um grupo de amigos. 

Todos fumam menos tu. Um amigo oferece-te um cigarro e insiste bastante para que aceites. Tu queres 

continuar a não fumar, no entanto, verificas que todos à tua volta fumam e sentes que a pressão é muito 

forte. O que fazes? 

– Em cada situação exposta, abre-se a discussão na qual o grupo deve referir como agiria na situação. 

– Temas de reflexão: a pressão exercida pelo grupo e as estratégias de recusa utilizadas; o que te ajuda a 

dizer não; quais os motivos que levam as pessoas a dizer sim. 
 

12.2. Que dilema! 

- O dinamizador apresenta à turma o seguinte problema: …um dia descobres que uma pessoa que te é 

significativa está a vender droga. Ela sabe que a sua venda é ilegal, que esta é extremamente prejudicial 

para a saúde e que arruína a vida das pessoas. 

– Discussão: O que deves fazer? Far-te-á diferença que seja essa pessoa a vendê-la? Porquê? Qual dos dois 

problemas é maior para ti: a droga é ilegal, logo punida por lei, ou que prejudica as pessoas? Tentaste 

demover essa pessoa, mas ela ficou zangada e disse-te que, caso arranjasse problemas por tua causa, isso 

faria com que se vingasse. Que pensas disso? 
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– Reflexão: consequências negativas que tem os consumos mas também o tráfico; dificuldade em socorrer 

a pessoa que está envolvida em consumos e em tráfico; dificuldade em dizer “não”  
 

Integração: 

 O que são drogas: as drogas são substâncias (produtos) que alteram a forma como vês e sentes o que 

te rodeia. Podem ter origem nas plantas ou serem produzidas em laboratório. 

 Razões para consumirem: as pessoas consomem drogas por diferentes razões: curiosidade, para 

agradar aos amigos, para fugir aos problemas…cada pessoa tem a sua razão para consumir, mas fazem 

mal à saúde e destrói a vida de quem o faz.  

 Consequências: as drogas têm consequências negativas para a saúde física e para a saúde mental. Ao 

consumir não é só o nosso corpo que sofre as consequências mas também a nossa vida pessoal e 

social, a forma como nos sentimos e nos relacionamos com os outros. Muitas vezes, as pessoas sabem 

o risco que estão a correr, mas mesmo assim resolvem consumir drogas. Pensam que as drogas lhe 

podem dar pequenos prazeres e ignoram os aspetos negativos.  

 Riscos associados: nem todas as drogas produzem sensações agradáveis e o consumo de drogas têm 

consequências negativas para a tua saúde. a verdade é que existem riscos para a saúde mesmo que só 

se experimente drogas. 

  Pressão dos pares: estar com os nossos amigos não significa que tenhamos de fazer tudo aquilo que 

eles fazem. Podes sempre dizer não, obrigado. Os verdadeiros amigos aceitam as tuas decisões. Não te 

sintas forçado a algo que não queres. Deves procurar sempre um grupo de amigos onde a tua opinião 

conta e onde és respeitado.  

 Como ajudar: se conheces amigos que queiram experimentar drogas ou que se sintam tristes e isso 

seja um fator de risco para começar a consumir, podes sempre tentar que ele peça ajuda 

especializada, e também ligar para a Linha Vida (1414). 

 

 

Módulo V – O meu projeto de vida 

 

Objetivos: Identificar interesses, valores e competências vocacionais; consciencializar para o paralelismo 

entre as competências utilizadas na escola e no mercado de trabalho; explorar a estrutura de 

oportunidades existente; identificar instituições e portais de apoio. 

 

Valor do trabalho: competências importantes na construção de um projeto de vida  
 

Dinamização por parte de convidados externos – Cidade das Profissões (Porto Digital – CMP) 

Temas: importância do investimento escolar e o paralelismo entre as competências escolares e as 

competências profissionais; reflexão sobre a atual situação do mercado de emprego e a sua 

competitividade; passagem de informação sobre as atividades e serviços da Cidade das Profissões.  

 

 

Módulo Extra 

 

Sessão sugerida pelos elementos do grupo e dinamizada nas Oficinas do Imaginário, dirigida aos mais 

novos – poderá ser subordinada a outro tema, escolhido pelos jovens. 
 

Os perigos da internet e das redes sociais 
 

14.1. Debate sobre o tema e construção conjunta (crianças e jovens) de um cartaz em cartolina: “Perigos 

da navegação na Internet e cuidados a ter” 
 

14.2. Passagem de um breve vídeo acerca da temática 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – 1.2. Almas gémeas 

 

 

Preenche sobre ti: 
 

Idade_____________ 

Cor dos olhos______________ 

O meu estilo de música preferido____________________________________________ 

O meu tipo de filme preferido______________________________________________ 

O meu maior defeito______________________________________________________ 

As minhas maiores qualidades______________________________________________ 

O meu maior medo_______________________________________________________ 

A minha maior vitória_____________________________________________________ 

 

 

Agora, descobre alguém no grupo que: 

 

Tenha a mesma idade que tu... Nome: ______________________________________ 

Tenha uma mão do tamanho da tua... Nome: __________________________________ 

Tenha os olhos da mesma cor que os teus... Nome: _____________________________ 

Goste do mesmo estilo de música que tu... Nome: ______________________________ 

Goste do mesmo tipo de filme que tu... Nome: ________________________________ 

Tenha um defeito que tu também tenhas... Nome: _____________________________ 

Tenha uma qualidade que tu também tenhas... Nome: __________________________ 

Tenha um medo parecido com o teu... Nome: _________________________________ 

Tenha conseguido uma vitória parecida com a tua... Nome: ______________________ 
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Anexo 2 – 3.1. Abrigo subterrâneo 

 

 

 

Imaginem que daqui a 2 dias um cometa vai colidir com a terra e vai destruir toda a vida 

humana do planeta. Vocês estão seguros num abrigo, é o único que existe, no entanto têm a 

possibilidade de salvarem, levando convosco para o abrigo, mais 5 pessoas. Quem decidem 

levar? 

 

____ Um agricultor, 40 anos, viciado em drogas 

____ Um advogado de 25 anos, com problemas visuais 

____A esposa do advogado, 24 anos, que tem problemas psicológicos 

____ Um padre de 75 anos 

____ Uma prostituta de 34 anos 

____ Uma estudante de medicina, grávida de 5 meses, só entra no abrigo se levar consigo o 

seu filho de 3 anos que tem deficiência mental 

____ Um trabalhador de construção civil de etnia negra 

____ Uma professora do 1ºciclo, 41 anos e move-se numa cadeira de rodas 

____ Um homossexual, 30 anos 

____ Uma menina, 12 anos, bastante indisciplinada 

____ Um político com cargo elevado no governo, 39 anos, portador de Sida 

____ Um biólogo, 28 anos, só aceita entrar no abrigo se levar a sua arma 

____ Uma ex-presidiária, 33 anos 
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Anexo 3 – 8.3. O conflito no dia-a-dia das pessoas 

 

 

 

A sopa está estragada  

A. Que porcaria! 

B. Não consigo comer isto, vou pedir outra coisa.  

C. Vou comer isto! Só espero não ficar doente. 

D. A tua sopa também está estragada? Tu já viste isto! É preciso ter lata! Só querem 

ganhar dinheiro! Não queres ir reclamar, tu que tens tanto jeito para estas coisas? 

 

 

 

Alguém tenta passar à tua frente numa fila  

A. Espere um pouco e entre na sua vez. 

B. Estão-me sempre a passar à frente! 

C. Grande lata!! Tem a mania que é esperto... vá para a fila!!! 

D. E tu deixas que te passem à frente? Afinal és um cobardolas!! 

 

 

 

Foste de boleia com um amigo para uma festa. Na hora de ir embora, percebes que 

o teu amigo bebeu demais 

A. Tenho um bocado de receio, mas não deve haver quem me possa dar boleia. E 

também é perto, não há-de ser nada… 

B. Bebeste demais, não deves conduzir, é perigoso para nós e para os outros. Vamos ver 

se alguém nos pode dar boleia, amanhã vimos buscar o carro. 

C. Nem penses que me meto no carro contigo nesse estado! Se te quiseres matar é 

contigo, eu vou apanhar um táxi… 
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Anexo 4 -  10.2. Pisa o risco sem te arriscares 

 

 

Situações / 

Comportamentos 
Vantagens Desvantagens Alternativas 
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Nota final 

 

 

O presente manual procura ser um instrumento facilitador da implementação do Projeto ECOS, 

apresentando as suas áreas de intervenção, os respetivos objetivos e propostas de atividades, assim como 

os resultados esperados. Foi criado para ser um recurso para a implementação de um projeto sustentado, 

que prevê o desenvolvimento de competências e a promoção de relações positivas e cooperantes na 

comunidade. 
O contacto com os participantes no projeto, no âmbito da avaliação externa, permitiu conhecer as 

diversas mudanças significativas que este projeto promoveu na qualidade de vida das famílias envolvidas. 

Salienta-se a melhoria na qualidade das relações estabelecidas, a aprendizagem de uma melhor gestão 

emocional e o reforço da autoestima dos participantes dos diferentes grupos: educadores, crianças e 

jovens.  Considera-se ainda que os resultados alcançados refletem a intencionalidade sistémica da 

intervenção, para a qual contribui de forma essencial o  envolvimento ativo de diferentes intervenientes 

da comunidade no projeto, desde os parceiros do consórcio às associações e serviços locais. 

Por fim, importa reiterar a importância de a implementação do projeto pretender integrar o 

princípio metodológico do empowerment, baseando-se na co construção negociada das necessidades e 

formas de lhes dar resposta. Neste sentido, os profissionais envolvidos na aplicação prática do programa 

deverão definir especificamente para cada grupo, de acordo com as suas características e interesses, o 

plano de sessões adequado, a periodicidade e duração de implementação dos programas, e outras 

atividades propostas pelos grupos, desde que se enquadrem nos objetivos e  lógica de intervenção do 

projeto. Da mesma forma, os momentos de avaliação devem ser entendidos como oportunidades de 

reflexão, de modo a ser possível ir adequando e adaptando as estratégias traçadas, procurando sempre 

uma maior eficácia na promoção do desenvolvimento de fatores de proteção face a comportamentos 

desviantes. 
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