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Resumo 

O presente relatório, Educação Emocional – Estratégias aplicadas em contexto de 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, compreende a intervenção 

relacionada com a temática intitulada, desenvolvida no âmbito das unidades curriculares 

Prática Profissional II em contexto de Educação Pré-Escolar e Prática Profissional III em 

contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico, inseridas no Curso de Mestrado em Educação 

Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Instituto Politécnico de Beja. 

Este estudo centra-se na temática da educação emocional e desenvolve o processo de duas 

distintas intervenções, uma em contexto de educação pré-escolar e outra em contexto de 

ensino do 1.º ciclo do ensino básico. Em colaboração com a educadora e professora titular 

de turma e a partir de um processo cíclico de observação, planificação, intervenção e 

reflexão foi possível desenvolver atividades pedagógicas de forma a promover a educação 

emocional e o desenvolvimento de capacidades fundamentais descritas nos documentos 

orientadores, Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2016) e 

Aprendizagens Essenciais (2018/2019). 

A implementação das atividades pedagógicas permitiu observar uma evolução 

significativa em ambos os grupos, fundamentando assim a necessidade que estas 

crianças/alunos têm de explorar o campo emocional no contexto educativo.  
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Abstract 
The present report, Emotional Education - Strategies applied in the context of Pre-School 

Education and Teaching of the 1st Cycle of Basic Education (Educação Emocional – 

Estratégias aplicadas em contexto de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico), comprehend the intervention associated with the theme entitled, 

developed within the scope of the curricular units Professional Practice II in the context 

of Preschool Education and Professional Practice III in the context of Primary School 

Education, inserted in the Curse of Master in Pre-School Education and Teaching Primary 

Education School at the Polytechnic Institute of Beja. 

This study focuses on the theme of emotional education and develop the process of two 

distinct interventions, one in the context of pre-school education and the other in the 

context of teaching primary school. In collaboration with the head educator and teacher 

of the class and from a cyclical process of observation, planning, intervention and 

reflection, it was possible to develop pedagogical activities in order to promote emotional 

education and the development of fundamental skills described in the guiding documents, 

Curriculum Guidelines for Preschool Education [Orientações Curriculares para 

Educação Pré-Escolar] (2016) and Essential Learning [Aprendizagens Essenciais] 

(2018/2019). 

The implementation of the pedagogical activities allowed to observe a significant 

evolution in both groups, substantiating therefore the need that children/students must 

explore the emotional field in the educational context. 
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Introdução 

Este relatório, intitulado de Educação Emocional – Estratégias aplicadas em contexto 

de Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, desenvolveu-se a partir da 

intervenção realizada em dois diferentes grupos, entre novembro de 2020 e junho de 2021. 

O primeiro grupo composto por dezanove crianças, de educação pré-escolar, no Centro 

Escolar S. João Baptista, e o segundo por vinte e um alunos do 4.º ano de escolaridade, 

1.º ciclo, na Escola Básica de Santiago Maior, ambos os contextos localizados na cidade 

de Beja.  

A abordagem da temática foi desenvolvida com o primeiro grupo e adequou-se 

perfeitamente ao segundo, devido à grande necessidade que existe de abordar este tema 

nas escolas. Deste modo, foi possível construir estratégias que promovessem a educação 

emocional a partir de momentos pedagógicos que não só permitiam o desenvolvimento 

emocional como também cognitivo. 

De acordo com Cardeira (2012), “A escola, em particular, deve apostar na formação 

de competências sociais e emocionais, pois é um dos locais (se não o local) onde as 

crianças e os jovens passam a maior parte do seu tempo, constituindo um dos maiores 

agentes de socialização” (Cardeira, 2012, p. 7).  

Com base no referido foram definidos os seguintes objetivos: 

• Promover a educação emocional, através do desenvolvimento de atividades 

que abordem a temática das emoções;  

• Articular a educação emocional com outras áreas e conteúdos programáticos; 

• Proporcionar momentos de aprendizagem que correspondam às necessidades 

e caraterísticas individuais de cada educando. 

O presente relatório, no que concerne à estrutura, divide-se em três capítulos. O 

primeiro corresponde ao Enquadramento Teórico que engloba a revisão literária de 

conceitos fundamentais para a consolidação do estudo, tais como: as Emoções, a 

Inteligência Emocional e a Educação Emocional. Reflete também a articulação dos 

conceitos com os contextos educativos: as Emoções em Educação Pré-Escolar e Ensino 
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do 1.º Ciclo do Ensino Básico e o Papel do Educador/Professor na promoção da Educação 

Emocional. 

O segundo capítulo integra a Investigação, caraterizando a Metodologia do presente 

relatório: Investigação-Ação e as Opções metodológicas. Engloba também a 

Problemática em estudo e a sua Contextualização; Questões e Objetivos; Participantes e 

Instrumentos de Recolha de Dados. 

O terceiro e último capítulo contém a Intervenção realizada ao longo das Práticas 

Profissionais II e III. Neste são caraterizados os Contextos de Educação Pré-Escolar e 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, as Atividades Desenvolvidas e a Análise dos Resultados de 

ambos os contextos.  
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Capítulo I – Enquadramento Teórico 

1. Emoções 

As emoções são, de certa forma, reações que respondem a um certo estímulo. 

Fundamentalmente, são a forma como nos expressamos nos diversos momentos. Miguel 

(2015) refere que as primeiras referências a esta perspetiva foram ilustradas por James 

(1890), “(…) que afirmava que os humanos primeiro percebem o estímulo, havendo uma 

reação do organismo, e a percepção desse movimento das vísceras seria, então, o próprio 

sentimento” (Miguel, 2015, p. 154). 

Neste sentido, a “(…) emoção pode ser definida como uma panóplia de reações e de 

alterações fisiológicas que ocorrem no organismo, e o sentimento como a interpretação e 

a tomada de consciência dessas mesmas alterações” (Damásio, 2003 apud Nunes-Valente 

& Monteiro, 2016, p. 3). Isto leva à teoria que as emoções estão efetivamente dependentes 

da interpretação que lhes é aplicada: 

“Richard Lazarus, psicólogo clínico, concluiu, com base nos seus estudos 

levados a cabo na década de 60 do século XX, que as emoções são fortemente 

influenciadas pela interpretação das situações. Para Lazarus as emoções podiam 

ser iniciadas inconscientemente (de forma automática) ou conscientemente, 

mas necessitando dos processos de pensamento para as enfrentar a partir do 

momento que existem, ou seja, ‘a cognição é uma condição necessária da 

emoção’” (LeDoux, 1996, p. 54 apud Miguel, 2015, p. 154). 

A interpretação que estabelecemos a cada situação gera um estímulo positivo ou 

negativo que levará a uma expressão do mesmo registo. Assim sendo, é possível afirmar 

que existem dois tipos de emoções, as positivas e as negativas. Moreira (2010) citado por 

Catarreira (2017) defende essa teoria: “(…) existem dois tipos de emoções, as emoções 

negativas e emoções positivas. As emoções negativas são assim designadas, como o 

próprio nome indica, porque causam, mal-estar ou diminuem a autoestima. As emoções 

negativas são o medo, a tristeza e a raiva, entre outras. Por outro lado, as emoções 

positivas, como a alegria (…), são designadas como tal, pois causam sensações de bem-

estar, contribuindo para a melhoria da autoestima” (Moreira, 2010 apud Catarreira, 2015, 

p. 29). 
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Sobre as emoções, Goleman (1995) defende que: “(…) são, em essência, impulsos, 

legados pela evolução, para uma ação imediata (…). A própria raiz da palavra emoção é 

do latim movere — “mover” — acrescida do prefixo “e-”, que denota “afastar-se”, o que 

indica que em qualquer emoção está implícita uma propensão para um agir imediato” 

(Goleman, 1995, p. 34). 

Hilário (2012) alude à importância que as emoções desempenham no comportamento 

humano: “(…) as emoções têm ocupado um papel privilegiado em diferentes domínios 

do saber. A emoção é a primeira forma de linguagem empregue por cada ser humano, nos 

primeiros segundos de vida através do choro, a primeira forma de comunicação” (Hilário, 

2012, p. 5). 

Segundo The Stanford Encyclopedia of Philosophy, o estudo sobre a palavra emoção 

remete para desde a Grécia Antiga: 

“(…) Muitas das coisas que atualmente chamamos de emoções, têm sido 

objeto de análises teóricas desde a Grécia Antiga, sobre a variedade de termos 

específicos que encontramos na língua, como paixão, sentimento, afeição, 

afeto, perturbação, agitação ou apetite. Isto faz com que esta história seja longa 

e complicada, o que tem levado, progressivamente, ao desenvolvimento de 

várias perceções partilhadas sobre a natureza e função das emoções, mas a 

nenhuma definição consensual do que são as emoções, tanto na área da filosofia 

como na ciência afetiva” (Scarantino & de Sousa, 2018). 

Sendo este, um termo que não tem apenas uma interpretação, leva a que existam várias 

opiniões sobre o assunto. É possível encontrar em vários documentos a referência à 

emoção como antagónico à razão. El Moumen (2019) refere que certos filósofos e 

psicólogos “(…) acreditavam que as emoções eram instintos básicos que deveriam ser 

controlados, pois o Homem poderia perder a capacidade de pensar, por estar 

emocionalmente afetado” (El Moumen, 2019, p. 5).  Na mesma linha de pensamento, 

Goleman (1995) frisa a importância da inteligência emocional: 

“Como sabemos por experiência própria, quando se trata de moldar nossas 

decisões e ações, a emoção pesa tanto — e às vezes muito mais — quanto a 

razão. Fomos longe demais quando enfatizamos o valor e a importância do 

puramente racional — do que mede o QI — na vida humana. Para o bem ou 
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para o mal, quando são as emoções que dominam, o intelecto não pode nos 

conduzir a lugar” (Goleman, 1995, p. 32). 

Deste modo, Goleman (1995) refere que não se deverá valorizar apenas o pensamento 

racional quando o lado emocional tem um grande peso sobre as nossas decisões. Desta 

forma, desenvolver as capacidades lógicas, o conhecimento, etc., não deverá ofuscar a 

importância da construção da inteligência emocional. 

 

1.1. Inteligência Emocional 

O surgimento do conceito de inteligência emocional deu-se em 1990 quando no seu 

estudo, Peter Salovey e John D. Mayer redefiniram as inteligências pessoais de Gardner 

e ilustraram a junção entre a inteligência e as emoções, resultando no nascimento deste 

conceito (Nunes-Valente & Monteiro, 2016, p. 4). Salovey & Mayer (1990), no seu 

estudo Emotional Intelligence, começam por definir a inteligência emocional como um 

conjunto de ferramentas que, caso sejam aplicadas, têm a possibilidade de contribuir para 

a avaliação, expressão e regulação das emoções, tanto as suas como as de terceiros, e para 

a utilização de sentimentos para motivar, planear e alcançar o desejado ao longo da vida” 

(Salovey & Mayer, 1989, p. 185). Sucintamente, esta capacidade compreenderia as 

seguintes aptidões:  

1. Conhecer as próprias emoções. Autoconsciência — reconhecer um 

sentimento quando ele ocorre — é a pedra de toque da inteligência 

emocional. (…) 

2. Lidar com emoções. Lidar com os sentimentos para que sejam apropriados 

é uma aptidão que se desenvolve na autoconsciência. (…) 

3. Motivar-se. (…) pôr as emoções a serviço de uma meta é essencial para 

centrar a atenção, para a automotivação e o controle, e para a criatividade. 

4. Reconhecer emoções nos outros. A empatia, outra capacidade que se 

desenvolve na autoconsciência emocional, é a “aptidão pessoal” 

fundamental. (…) 
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5. Lidar com relacionamentos. A arte de se relacionar é, em grande parte, a 

aptidão de lidar com as emoções dos outros (…) (Goleman, 1995, pp. 73–

74). 

No mesmo documento, Salovey & Mayer (1990) elaboram o conceito de forma mais 

elaborada: “Nós definimos a inteligência emocional como o objeto de inteligência social 

que envolve a habilidade de monitorizar as suas emoções e sentimentos, e as de outros, 

para discriminar entre elas e utilizar essa informação de modo a guiar a sua mente e 

ações” (Salovey & Mayer, 1989, p. 189). Por outras palavras, os autores caraterizaram a 

inteligência emocional como uma competência que todos podemos desenvolver para 

monitorizar os nossos sentimentos e emoções através de um processo de discriminação, 

possibilitando-nos assim, guiar o nossos pensamentos e ações. 

Nesta perspetiva, Goleman (1995) define o conceito de inteligência emocional como: 

“(…) a capacidade de criar motivações para si próprio e de persistir num objetivo apesar 

dos percalços; de controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação de seus desejos; de 

se manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na capacidade 

de raciocinar; de ser empático e autoconfiante” (Goleman, 1995, p. 63). 

Saraiva (2007) citado por Catarreira (2015) afirma que: 

“(…) a inteligência emocional marca a interação entre o cognitivo e o 

emocional, dando enfase à importância dos sentimentos e das emoções no 

pensamento sobre as ações, pois ao entender as diversas situações que 

provocam emoções, a pessoa é capaz de criar estratégias para lidar mais 

adequadamente com essas situações e com as suas emoções” (Saraiva, 2007 

apud Catarreira, 2015, p. 39). 

Relativamente à presente noção, Goleman (1995) defende a importância de 

desenvolver a inteligência emocional, criando ferramentas necessárias para lidar com o 

campo emocional: 

“A vida emocional é um campo com o qual se pode lidar, certamente como 

matemática ou leitura, com maior ou menor habilidade, e exige seu conjunto 

especial de aptidões. E a medida dessas aptidões numa pessoa é decisiva para 

compreender por que uma prospera na vida, enquanto outra, de igual nível 

intelectual, entra num beco sem saída: a aptidão emocional é uma 
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metacapacidade que determina até onde podemos usar bem quaisquer outras 

aptidões que tenhamos, incluindo o intelecto bruto” (Goleman, 1995, p. 65). 

Esta competência, que ocupa um lugar crucial no desenvolvimento do ser humano, é 

importante que seja desenvolvida desde cedo. Daí, a introdução precoce destas 

aprendizagens na educação. Franco (2009) citado por Catarreira (2015) refere que: “(…) 

as aprendizagens devem apoiar-se nos aspetos emocionais. Uma vez que a educação é 

uma forma de preparar as crianças para a sua vida é fulcral que seja aplicado o domínio 

das emoções na sua aprendizagem, visto que estas aparecem durante a nossa vida” 

(Franco, 2009 apud Catarreira, 2015, p. 39). 

As cinco aptidões delineadas por Salovey e Mayer (1990), nomeadamente, o 

conhecimento das emoções a capacidade de lidar com as emoções, a motivação, o 

reconhecimento das emoções dos outros e aprender a relacionar-se, são aprendizagens 

essenciais à vida social que se inicia no contexto escolar. 

 

1.2. Educação Emocional 

A palavra educação origina do termo latim “(…) educare, que é uma forma derivada 

de educere que contém a ideia de conduzir. Da mesma raiz, nascem: produzir, seduzir, 

deduzir, induzir, traduzir, entre outras. A palavra educar representa uma práxis em que se 

focalizam, enfaticamente, a finalidade e os objetivos do processo pedagógico” (Barbosa-

Lima, Castro & Araújo, 2006, p. 241). 

Por outras palavras, Vianna (2008) citado por Rego (2018) define que o termo “(…) 

educação, em sentido amplo, representa tudo aquilo que pode ser feito para desenvolver 

o ser humano e, no sentido estrito, representa a instrução e o desenvolvimento de 

competências e habilidades” (Vianna, 2008 apud Rego, 2018). 

No que concerne ao sentido amplo, este: “(…) abrange a educação ao longo da vida 

do ser humano, enquanto, o sentido estrito corresponde às acções educativas que ocorrem 

na sala de aulas entre o professor e os alunos”. 

Relativamente ao sentido mais específico de educação, é no contexto escolar que as 

crianças crescem e se desenvolvem através dos diferentes estímulos que lhes são 
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proporcionados, como a interação com outros, a partilha de ideias, a criação de relações, 

as aprendizagens construídas a partir de experiências/vivências, etc. Deste modo, a escola 

“(…) enquanto espaço heterogêneo apresenta uma riqueza de modos de ser e estar, o que 

lhe confere um leque de emoções, tanto positivas quanto negativas” (Andrade et al., 2019, 

p. 300).  

Existindo assim, este local onde interagem diferentes emoções é importante que estas 

sejam trabalhadas intencionalmente pelo educador/professor. Aprender a construir o eu e 

a conhecer os componentes do corpo, é igualmente importante quanto as aprendizagens 

de conhecimentos científicos. Desta forma, “(…) o ato de educar está repleto de emoções 

e estas devem ser conhecidas e trabalhadas(…)” como em qualquer relação (Andrade et 

al., 2019, p. 308). 

A emergência desta metodologia não aconteceu sem propósito. O caminho que a 

educação tem percorrido levou a uma série de consequências. Cury (2005) ilustra isso na 

sua obra pais brilhantes, professores fascinantes: “Se não reconstruirmos a educação, as 

sociedades modernas tornar-se-ão um grande hospital psiquiátrico. As estatísticas 

indicam que o normal é estar ‘stressado’ e o anormal é ser saudável” (Cury, 2005, p. 82). 

A educação precisa de centrar na criança e no seu crescimento a todos os níveis. 

Posto isto, torna-se primordial a implementação de estratégias relacionadas com a 

educação emocional. Andrade et al. (2019) elabora que a educação emocional consiste 

numa “(…) ferramenta capaz de transformar o comportamento, onde o sujeito aprende a 

regular suas emoções através de competências que se desenvolvem por meio de formação 

prática (…)” (Andrade et al., 2019, p. 309). A aprendizagem desta competência conta 

assim, com uma estruturação de duas etapas: 

• Na primeira etapa, o educando deverá compreender e conhecer as diversas 

emoções nos diversos contextos, começando a distinguir as positivas das 

negativas e as consequências de ambas; 

• Enquanto na segunda etapa, o educando já tem um conhecimento substancial 

sobre as diferentes emoções, procura estratégias para as conseguir regular, trocar, 

ajustar, etc. (Andrade et al., 2019, pp. 309–310). 
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Por outras palavras, Steiner (2001) citado por Behrens e Machado (2005) exemplifica 

o que é, resumidamente, a educação emocional: 

“A Educação Emocional compõe-se de três aptidões: a capacidade de 

entender as emoções, ouvir as outras pessoas, empatizar com suas emoções e 

expressar as emoções produtivamente (…) Ser emocionalmente educado é ser 

capaz de lidar com as emoções de modo a desenvolver seu poder pessoal e a 

qualidade da vida que o cerca” (Steiner, 2001, p. 13 apud Behrens & Machado, 

2005, p. 5). 

Desenvolver a inteligência emocional é algo que deve ser trabalhado desde os 

primeiros anos da criança. As emoções fazem parte de nós, são algo com o que vivemos 

constantemente e pode derrotar-nos se não tivermos as ferramentas necessárias. Viver 

com medo das emoções é, infelizmente, a realidade de muitas crianças. Para prevenir que 

isso aconteça e desenvolver seres humanos capazes, a todos os níveis, o psiquiatra, 

professor e escritor brasileiro, Augusto Cury (2005) elabora o plano para que isso 

aconteça a partir da construção da Escola dos Nossos Sonhos: 

“Estas técnicas contribuem o projecto escola da vida e podem gerar a 

educação dos nossos sonhos. Podem promover o sonho de construtivismo de 

Piaget, da arte de pensar de Vigotsky, das inteligências múltiplas de Gardner e 

da inteligência emocional de Goleman. (…) A aplicação destas técnicas na 

escola depende do material humano: do treino dos professores e da mudança da 

cultura educacional. 

Elas têm por objectivo a educação da emoção, a educação da autoestima, o 

desenvolvimento da solidariedade, da tolerância, da segurança, do raciocínio 

esquemático, da capacidade de gerir os pensamentos nos focos de tensão, da 

habilidade de trabalhar perdas e frustrações. Enfim, têm como objectivo formar 

pensadores” (Cury, 2005, p. 119). 

A construção da Escola dos Nossos Sonhos idealizada pelo autor centra-se na 

educação emocional e no desenvolvimento da inteligência emocional. Este acredita que 

existe uma forte ligação entre a emoção e a educação, sendo os educadores os promotores 

disso mesmo. Cury (2005) refere assim são as seguintes técnicas a adotar: 

• Música ambiente na sala de aula; 

• Sentar em círculo ou em “U”; 



 
 

 

10 

• Exposição interrogada: a arte da interrogação; 

• Exposição dialogada: a arte da pergunta; 

• Ser contador de histórias; 

• Humanizar o conhecimento; 

• Humanizar o professor: cruzar a sua história; 

• Educar a autoestima: elogiar antes de criticar; 

• Gerir os pensamentos e as emoções; 

• Participar em projeto sociais (Cury, 2005, pp. 120–153). 

Relativamente às técnicas relacionadas com a educação emocional, o autor no ponto 

Educar a autoestima: elogiar antes de criticar refere que: “O elogio alivia as feridas da 

alma, educa a emoção e autoestima. Elogiar é encorajar e realçar as caraterísticas 

positivas. (…) O elogio estimula o prazer, e o prazer abre as janelas da memória. (…) Ser 

educador é ser promotor de auto-estima” (Cury, 2005, pp. 144–146). Enquanto no ponto 

Gerir os pensamentos e as emoções, o autor reflete que:  

“A gerência dos pensamentos é o ponto central do tratamento 

psicoterapêutico de qualquer corrente de pensamento. No entanto, devemos 

também compreender que esta gerência é o ponto central da educação (…). 

Se os jovens não aprenderem a gerir os seus pensamentos, serão um barco 

sem leme, marionetas dos seus problemas. A tarefa mais importante da 

educação é transformar o ser humano em líder de si mesmo, líder dos seus 

pensamentos e emoções” (Cury, 2005, p. 149) 

Esta obra exemplifica vividamente o que uma educação com qualidade pode 

construir, o que começa não só com a formação de educadores/professores mas com o 

ideais de cada um. Cury (2005) distingue assim, os bons pais e professores, de pais 

brilhantes e professores fascinantes. Educar para a emoção é a chave para o coração das 

nossas crianças (Cury, 2005, p. 68). 

 

1.3. Emoções na Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

A educação emocional, segundo os vários autores mencionados previamente, 

corresponde ao processo de aprendizagem e de regulação das emoções e sentimentos. 
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Atualmente, ser emocionalmente inteligente é uma competência essencial à vida social e 

profissional. Logo, se o papel fundamental da escola consiste em educar as crianças e 

jovens, parece ser natural que o desenvolvimento emocional esteja entre as competências 

a ser lecionadas. 

Conforme Goleman (2000) citado por Hilário (2012) “(…) é importante ‘educar’ as 

emoções para permitir aos alunos lidar com diversos tipos de situações, tais como, 

frustrações, reconhecer os seus medos e angústias, trabalhar em grupo, entre outros” 

(Goleman, 2000 apud Hilário, 2012, p. 11). 

A entrada no pré-escolar proporciona à criança uma diversidade de novas 

experiências, permitindo que as crianças explorem o seu ser através do relacionamento 

com os outros, de novas formas de expressividade, de novos contextos. A 

intencionalidade do educador, a ação educativa, os comportamentos das crianças, 

essencialmente, toda a dinâmica de uma sala de pré-escolar gira à volta de emoções. Desta 

forma, deveria existir uma abordagem privilegiada à temática na educação das crianças, 

considerando a importância que esta apresenta. 

Em termos curriculares, embora a educação emocional esteja inserida, explícita ou 

implicitamente, nas três Áreas de Conteúdos das Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (2016), nomeadamente, a Área de Formação Pessoal e Social, a 

Área de Expressão e Comunicação e a Área de Conhecimento do Mundo, é na Área de 

Formação Pessoal e Social que encontramos referências às emoções. Essencialmente, a 

Área da Formação Pessoal e Social é: 

“(…) considerada como área transversal, pois tendo conteúdos e 

intencionalidade próprios, está presente em todo o trabalho educativo realizado 

no jardim de infância. Esta área incide no desenvolvimento de atitudes, 

disposições e valores, que permitam às crianças continuar a aprender com 

sucesso e a tornarem-se cidadãos autónomos, conscientes e solidários” (Silva et 

al., 2016, p. 6). 

Esta área encontra-se dividida em diferentes componentes: Construção da identidade 

e da autoestima, Independência e autonomia, Consciência de si como aprendente e 

Convivência democrática e cidadania. Esta temática insere-se assim na componente de 

Construção da identidade: 
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“A construção da identidade passa pelo reconhecimento das características 

individuais e pela compreensão das capacidades e dificuldades próprias de cada 

um, quaisquer que estas sejam. (…) 

Neste processo de construção de identidade e da autoestima, o 

reconhecimento das características singulares de cada criança desenvolve-se 

simultaneamente com a perceção do que tem em comum e do que a distingue 

de outros, pelo que o reconhecimento de laços de pertença social e cultural faz 

também parte da construção da identidade e da autoestima. Esta construção é 

apoiada pelo/a educador/a, ao respeitar e valorizar a cultura de cada criança e 

da sua família” (Silva et al., 2016, p. 33).  

A transversalidade do tema permite que se encontre em constante desenvolvimento 

no pré-escolar. Neste sentido, este pode ser articulado com as outras diferentes 

aprendizagens a promover. 

Quanto ao 1.º Ciclo do Ensino Básico, as emoções são abordadas no Programa de 

Estudo do Meio do Ensino do 1.º Ciclo, no Bloco I – Descoberta de Si Mesmo: “Com 

este bloco pretende-se que os alunos estruturem o conhecimento de si próprios, 

desenvolvendo, ao mesmo tempo, atitudes de auto-estima e autoconfiança e de 

valorização da sua identidade e das suas raízes” (Ministério da Educação, 2004, p. 105). 

Especificamente, as aprendizagens relativas à temática são desenvolvidas no 3.º ano de 

escolaridade – O seu corpo: 

• Reconhecer estados psíquicos e respectivas reacções físicas (alegria/riso, 

tristeza/choro, medo/tensão…); 

• Reconhecer alguns sentimentos (amor, amizade…) e suas manifestações (carinho, 

ternura, zanga…) (Ministério da Educação, 2004, p. 108). 

Já nas Aprendizagens Essenciais, também do Estudo do Meio, no 2.º ano de 

escolaridade – domínio da Natureza, o aluno deve ser capaz de: Refletir sobre 

comportamentos e atitudes, vivenciados ou observados, que concorrem para o bem-estar 

físico e psicológico, individual e coletivo. No entanto, é um assunto que deve ser 

abordado ao longo do percurso escolar de todos os alunos possibilitando que à saída da 

escolaridade obrigatória estes sejam capazes de lidar com as suas emoções e de outros.  
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1.4. Papel do Educador/Professor na promoção da Educação Emocional 

“Os bons professores educam para uma profissão, os professores fascinantes educam 

para a vida. (…) Os professores fascinantes fazem com que os seus alunos sejam líderes 

de si mesmos” (Cury, 2005, pp. 80–81). Em seguimento desta noção, Goleman (2001) 

citado por Rêgo & Rocha (2009) elabora as caraterísticas que apresenta um indivíduo 

com a inteligência emocional desenvolvida: 

“(…) capacidade do líder em organizar grupos ou rede de pessoas, talento 

que se vê em diretores e chefes de organizações; capacidade do mediador que 

negocia soluções e acordos, evitando conflitos e disputas, talentos dos 

diplomatas, árbitros ou gerentes, entre outros; domínio da arte do bom 

relacionamento, que facilitam o conviver das famílias, amigos e colegas de 

trabalho; capacidade para análise social, a partir dos sentimento e preocupações 

das pessoas, talentos reconhecidos, principalmente, nos terapeutas, 

conselheiros, líderes naturais e escritores” (Goleman, 2001 apud Rêgo & 

Rocha, 2009, p. 142). 

Educar bons profissionais com grandes conhecimentos científicos não é suficiente. A 

educação deverá focar-se em desenvolver seres humanos que consigam prosperar em 

todos os setores da sua vida. Para que isto seja possível, a promoção desta prática também 

começa com as escolhas metodológicas de cada educador/professor. Salovey & Sluyter 

(1999) citados por Hilário (2012) afirmam que: “(…) o professor desempenha um papel 

muito importante, na medida em que este é um modelo a seguir pelos seus alunos, através 

de um comportamento menos formal, criando uma certa empatia com os educandos” 

(Salovey & Sluyter, 1999 apud Hilário, 2012, p. 12).  

Não obstante, é fundamental que as estratégias à adotar passem pela implementação 

da educação emocional no currículo em todos os níveis de ensino e pela formação de 

educadores e professores, tal como refere Bahrens & Machado (2005): 

“A reflexão sobre os saberes necessários ao desenvolvimento da educação 

emocional retratam o desafio imposto à formação de professores nesse início 

de século. Muitos docentes não se sentem seguros para lidar com aspectos 

emocionais e a sua aplicação em sala de aula. Na realidade, a formação de 

professores não tem contemplado a dimensão emocional com profundidade. 

(…) 
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Acredita-se que um bom começo para o professor prende-se ao 

conhecimento de si mesmo e o aprofundamento desse conhecimento pode 

ajudar o desencadeamento do trabalho com os alunos e alunas. Outro fator 

desafiador prende-se à inclusão da temática sobre Educação emocional nos 

currículos existentes” (Behrens & Machado, 2005, p. 6). 

Não estando a referir que a implementação desta prática não seja essencial ao 

currículo, no entanto, o educador/professor pode, e deve, encontrar formas de 

implementar a educação emocional através da consolidação com outras áreas 

curriculares. Neste sentido, Costa & Faria (2013) referidos por Carocho (2017) defendem 

que “(…) para além da hipótese de adoção de um currículo específico, a aprendizagem 

socioemocional pode ser construída com a implementação de atividades desta área nas 

disciplinas presentes no currículo oficial” (Carocho, 2017, p. 12). 

Fundamentalmente, podemos afirmar que o educador/professor estabelece um papel 

predominante e determinante na adoção de estratégias que promovam a educação 

emocional. Deste modo, Abrunhosa (2008) citado por Carocho (2017) defende que: “(…) 

o professor é efetivamente responsável pelo auxílio na formação da personalidade dos 

seus alunos, sendo também responsável pela integração escolar e pelo desenvolvimento 

pessoal e social do aluno” (Abrunhosa, 2008 apud Carocho, 2017, p. 10). 
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Capítulo II: Investigação 

1. Metodologia 

Remetendo para a etimologia do termo, “(…) a palavra Metodologia vem do grego 

“meta” = ao largo; “odos” = caminho; “logos” = discurso, estudo” (Prodanov & de 

Freitas, 2013, p. 14). Conforme a sua definição, a metodologia consiste, em termos gerais, 

no estudo de um certo caminho percorrido para chegar a um certo objetivo. Sobre a 

definição de metodologia, Zanella (2013) afirma que: 

“O termo metodologia significa estudo do método. Todavia, dependendo 

de sua utilização, a palavra metodologia tem dois significados totalmente 

distintos:  

• ramo da pedagogia, cuja preocupação é o estudo dos métodos mais 

adequados para a transmissão do conhecimento; 

• ramo da metodologia científica e da pesquisa, que se ocupa do estudo 

analítico e crítico dos métodos de investigação” (Zanella, 2013, p. 22). 

Sendo este, um caso de metodologia científica, Prodanov & de Freitas (2013) 

desenvolvem que: “A Metodologia, em um nível aplicado, examina, descreve e avalia 

métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento de 

informações, visando ao encaminhamento e à resolução de problemas e/ou questões de 

investigação”. 

 

1.1. Investigação-Ação 

A investigação, na sua generalidade, corresponde à utilização de diversos 

“procedimentos intelectuais e técnicos” (Gil, 2008, p. 8 apud Prodanov & de Freitas, 

2013, p. 24), para alcançar os objetivos estabelecidos durante o processo. 

De acordo com Ferrari (1982), Tomanik (1994), Lakatos & Marconi (1991) citados 

por Zanella (2013): “A escolha do Método depende do problema de pesquisa que se quer 

resolver, da teoria que sustenta a análise, dos objetivos da pesquisa, entre outros fatores” 

(Ferrari ,1982; Tomanik , 1994; Lakatos & Marconi ,1991 apud Zanella, 2013, p. 22). 
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A presente investigação foi realizada em contexto de educação pré-escolar e ensino 

do 1.º ciclo do ensino básico. Foi assim, baseada na observação e intervenção enquanto 

educadora e professora nos contextos mencionados. 

No campo da educação, segundo Arends (1995) abordado por Valadas (2016), 

desenvolve-se um tipo específico de investigação: “A Investigação na ação e para a ação 

é um (...) excelente guia para orientar as práticas educativas, com o objetivo de melhorar 

o ensino e os ambientes de aprendizagem na sala de aula” (Arends, 1995, p. 45 apud 

Valadas, 2016, p. 53).  

Coutinho, Sousa, Dias, Bessa, Ferreira & Vieira (2009), quanto ao conceito referem 

que existem várias propostas para a sua definição: 

• Elliot (1993) que define a Investigação-Acção como um estudo de uma 

situação social que tem como objectivo melhorar a qualidade de acção 

dentro da mesma; 

• Com Kemmis (1984) a Investigação-Acção não só se constitui como uma 

ciência prática e moral como também uma ciência crítica; 

• Lomax (1990) define a Investigação-Acção como ‘uma intervenção na 

prática profissional com a intenção de proporcionar uma melhoria’; 

• Bartalomé (1986) define a Investigação-Acção como ‘um processo 

reflexivo que vincula dinamicamente a investigação, acção e a formação, 

realizada por profissionais das ciências sociais, acerca da sua própria 

prática (Elliot, 1993; Kemmis, 1984; Lomax, 1990; Bartalomé, 1986 apud 

Coutinho et al., 2009, p. 306). 

Em todas as definições anteriormente apresentadas, a investigação-ação é ilustrada 

como um processo que visa melhorar a ação aplicada. Neste sentido, Coutinho e seus 

colaboradores referem que a I-A tem como objetivos:  

• “compreender, melhorar e reformar práticas”;  

• “intervenção em pequena escala no funcionamento de entidades reais e análise 

detalhada dos efeitos dessa intervenção” (Ebbutt, 1985; Cohen & Manion, 1994 

apud Coutinho et al., 2009, p. 363). 
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Para chegar a este fim, implica:  “(…) planear, agir, observar e refletir, fases que se 

desenrolam de forma cíclica, sendo o primeiro ciclo avaliado e, consequentemente, 

melhorado de acordo com as informações recolhidas e com as alterações realizadas ao 

planeamento, é originado um novo ciclo” (Santos, 2015 apud Valadas, 2016, p. 54). 

A implementação desta metodologia, contribui desta forma: 

“(…) para a melhoria das práticas educativas, exactamente porque 

aproxima as partes envolvidas na investigação (…); favorece e implica o 

diálogo, enriquecendo o processo ao fazer emergir a verdade (…); desenvolve-

se em ambientes de colaboração e partilha (…); valoriza a subjectividade (…); 

mas, por outro lado propicia o alcance da objectividade e capacidade de 

distanciamento ao estimular a reflexão crítica. (…) 

Tudo isto leva-nos a concluir que a Investigação-Acção, não é uma 

metodologia de investigação sobre a educação, mas sim uma forma de 

investigar para a educação” (Coutinho et al., 2009, p. 376). 

 

1.2. Opções metodológicas 

A metodologia aplicada no presente estudo baseia-se na investigação sobre e para a 

ação, uma vez que este se insere no âmbito da educação e se baseia no processo cíclico 

entre as fases de observação, planificação, intervenção e reflexão, de modo a reajustar de 

melhor forma a ação pedagógica.  

Este ciclo centra-se inteiramente no reajustamento da intervenção, levando a que a 

reflexão desempenhe um papel fundamental neste processo. De acordo com McKernan 

(1998) citado por Máximo-Esteves (2008): 

“A investigação-acção é um processo reflexivo que caracteriza uma 

investigação numa determinada área problemática cuja prática se deseja 

aperfeiçoar ou aumentar a sua compreensão pessoal. Esta investigação é 

conduzida pelo prático – primeiro, para definir claramente o problema; 

segundo, para especificar um plano de acção –, incluindo a testagem de 

hipóteses pela aplicação da acção problema. A avaliação é efectuada para 

verificar e demonstrar a eficácia da acção realizada. Finalmente, os 

participantes reflectem, esclarecem novos acontecimentos e comunicam esses 
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resultados à comunidade de investigadores-acção. Investigação-acção é uma 

investigação científica sistemática e auto-reflexiva levada a cabo por práticos, 

para melhorar a prática” (McKernan, 1998, p. 5 apud Máximo-Esteves, 2008, 

p. 20). 

 

2. Problemática em estudo e a sua Contextualização 

A temática em estudo surgiu no âmbito da unidade curricular, Prática Profissional II 

– Contexto de Educação Pré-Escolar, realizada no Centro Escolar S. João Baptista do 

Agrupamento N.º2 de Beja, a partir de uma atividade de leitura do livro O Monstro das 

Cores de Anna Llenas. 

O interesse desenvolvido pelas crianças em relação ao tema e a dificuldade que estas 

demonstraram no diálogo sobre o mesmo foi o que me despertou interesse na conversa 

informal realizada após a leitura do livro. A partir daí, foi elaborado um projeto que 

proporcionasse uma maior consciencialização sobre a importância da inteligência 

emocional e, consequentemente, da carência que existe da abordagem da educação 

emocional. 

Relativamente ao contexto do 1.º ciclo, também foi possível evidenciar a necessidade 

que existia no grupo de desenvolver a inteligência emocional. Os alunos revelaram 

alguma dificuldade em compreender e controlar certas emoções, isto devido a vários 

fatores – familiares, financeiros, sociais, etc. – do contexto em que cada um se insere, a 

fatores biológicos – a entrada na pré-adolescência –, aos vários meses de confinamento e 

às medidas que apelam ao distanciamento, adotadas por ação da situação pandémica.  

 

2.1. Questões e objetivos 

Face às entrevistas realizadas com a educadora do pré-escolar e a professora do 1.º 

ciclo, às conversas informais com ambas, à revisão da literatura e à observação de ambos 

os grupos surgiriam uma série de questões: 

• Será dada a devida importância à educação emocional, tanto no pré-escolar como 

no 1.º ciclo? 
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• A abordagem e compreensão das emoções permite que os alunos lidem melhor 

com as diversas situações emocionais nos diversos contextos? 

• A implementação de estratégias relacionadas com a educação emocional 

permitirão tanto o desenvolvimento de conhecimentos emocionais como também 

científicos? 

Com base no referido, foram traçados os seguintes objetivos a serem seguidos ao 

longo da intervenção em ambos os contextos, educação pré-escolar e ensino do 1.º ciclo: 

• Promover a educação emocional, através do desenvolvimento de atividades que 

abordem a temática das emoções;  

• Articular a educação emocional com outras áreas e conteúdos programáticos; 

• Proporcionar momentos de aprendizagem que correspondam às necessidades e 

caraterísticas individuais de cada educando. 

 

2.2. Participantes  

Neste estudo participaram dois grupos de alunos distintos: um de educação pré-

escolar e um de 1.º ciclo do ensino básico, especificamente do 4.º ano de escolaridade. 

Participaram também a educadora e a professora titular dos respetivos grupos. 

O grupo de pré-escolar frequentava o Centro Escolar S. João Baptista, e no seu total 

era constituído por vinte elementos, onze do sexo masculino e nove do sexo feminino, 

com idades compreendidas entre os quatro e seis anos de idade. Relativamente ao grupo 

do 1.º ciclo do ensino básico, este frequentava a Escola Básica de Santiago Maior, sendo 

constituído na sua totalidade por vinte e um alunos, catorze do sexo feminino e sete do 

sexo masculino, com idades compreendidas entre os nove e os onze anos de idades. 

 

2.3. Instrumentos de recolha de dados 

No presente estudo foram utilizados diferentes instrumentos e procedimentos que 

possibilitaram a recolha e o tratamento de dados, tais como: observação participante; 

notas de campo; grelhas de observação e registo; entrevistas e planificações e reflexões.  
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2.3.1. Entrevistas 

A entrevista é um dos instrumentos mais utilizados em estudos de investigação, 

permitindo ao investigador recolher informações mais pormenorizadas a partir do 

entrevistado. Segundo Máximo-Esteves (2008): “(…) a entrevista é um acto de 

conversação intencional e orientado, que implica uma relação pessoal, durante a qual os 

participantes desempenham papéis fixos: o entrevistador pergunta e o entrevistado 

responde. É utilizada quando se pretende conhecer o ponto de vista do outro” (Máximo-

Esteves, 2008, pp. 92–93). 

Neste caso, as entrevistas realizadas com a educadora e professora, titulares de turma, 

proporcionaram uma melhor compreensão de ambos os grupos, da visão de ambas quanto 

à temática abordada e da relação que os educandos já tinham com o tema.  

 

• Entrevistas à educadora e professora titular de turma 

As entrevistas foram realizadas à educadora e professora titular do grupo com o intuito 

de caraterizar a importância da abordagem das emoções em contexto de pré-escolar e 1.º 

ciclo do ensino básico. Estas possibilitaram elucidar os pontos de vista dos entrevistados 

quanto à temática e a melhor forma desta ser abordada com o grupo. 

Foi construído um guião de entrevista (Apêndice I.) que permitiu gerir e estruturar 

ambas as entrevistas. Este dividiu-se em cinco diferentes blocos: formação e percurso 

profissional do entrevistado; opinião do entrevistado a cerca da temática das emoções; 

ação educativa das emoções no dia a dia do grupo; caraterização do grupo nas atividades 

relacionadas com as emoções e intervenção realizada pela estagiária. A semelhança na 

estrutura entre entrevistas foi uma forma de evidenciar as divergências entres os anos de 

escolaridade e as caraterísticas de cada grupo. 

 

2.3.2. Observação participante 

Segundo Máximo-Esteves (2008): “A observação permite o conhecimento directo dos 

fenómenos tal como eles acontecem num determinado contexto. (…) A observação ajuda 
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a compreender os contextos, as pessoas que nele se movimentam e as suas interações” 

(Máximo-Esteves, 2008, p. 87). 

Relativamente à observação participante, esta consiste no estudo de “(…) uma 

comunidade durante um longo período, participando na vida colectiva” (Quivy & 

Campenhoudt, 1998, p. 197).  

De acordo com Quivy & Campenhoudt (1998) para completar o processo de 

observação é crucial que exista uma fase de conceção de instrumentos de observação: 

“Esta fase do trabalho de observação consiste na construção do instrumento capaz de 

recolher ou de produzir a informação prescrita pelos indicadores” (Quivy & 

Campenhoudt, 1998, p. 163). 

No presente estudo, com base nas ideias referidas anteriormente, a observação 

participante esteve inteiramente interligada a outros instrumentos de recolha de dados, 

como as grelhas de observação e as notas de campo. Este processo facilitou assim o 

registo das observações ao longo do período de intervenção e possibilitou a sua riqueza 

descritiva.  

 

• Grelhas de observação e registo 

As grelhas de observação e registo são instrumentos que facilitam registar com 

regularidade certos comportamentos dos participantes ao longo do estudo. Para que seja 

possível evidenciar uma fidedigna evolução, é crucial que os parâmetros a serem 

observados permaneçam os mesmos ao longo das semanas.  

Para o presente estudo foram elaboradas três grelhas de observação e registo: uma 

para registar os comportamentos e atitudes durante as atividades desenvolvidas em 

contexto de educação pré-escolar (Apêndice III.); uma para registar a frequência de 

utilização do Canto das Emoções (Apêndice IV.) e uma para registar os comportamentos 

e atitudes durante as atividades desenvolvidas no contexto de ensino do 1.º ciclo do ensino 

básico (Apêndice VI.). 

No que diz respeito à estrutura das grelhas, de observação e registo, utilizadas durante 

as atividades desenvolvidas, estas encontravam-se divididas em duas colunas, uma com 
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as observações e outra com os respetivos educandos, referenciados cada um com a sua 

letra. A grelha de observação de registo da frequência de utilização do Canto das Emoções 

encontravam-se dividida em duas colunas, uma com os dias da semana e outra com as 

respetivas crianças. 

Tanto na educação pré-escolar como no ensino do 1.º ciclo as grelhas foram 

assinaladas com S (sim), MM (mais ou menos) ou N (não), exceto a grelha associada à 

frequência de utilização do Canto das Emoções onde era apenas assinalado com uma cruz 

(X) as crianças que atendiam ao espaço.   

Finalmente, para o 1.º ciclo foi também realizada uma grelha apenas de registo com 

os textos e ilustrações realizados pelos alunos no caderno das emoções (Apêndice VIII.), 

com o intuito de visualizar os resultados de cada atividade desenvolvida utilizando o 

caderno das emoções.   

 

• Notas de campo 

O registo contínuo das observações efetuadas, especialmente comportamentos e 

atitudes, proporcionou uma recolha de informações mais rica e detalhada. Estes registos 

e a reflexão sobre os mesmos permitiu um planeamento pensado e estruturado do caminho 

a seguir na abordagem da temática. 

Spradley (1980) citado por Máximo-Esteves (2008) elabora que: “As notas de campo 

incluem a) registos detalhados, descritivos e focalizados do contexto, das pessoas 

(retratos), as suas acções e interacções (trocas, conversas), efectuados sistematicamente, 

respeitando a linguagem dos participantes nesse contexto” (Spradley, 1980 apud 

Máximo-Esteves, 2008, p. 88). 

Bogdan e Biklen (1994) citados por Máximo-Esteves acrescentam à ideia 

previamente referida que: “As notas de campo incluem ainda b) material reflexivo, isto 

é, notas interpretativas, interrogações, sentimentos, ideias, expressões que emergem no 

decorrer da observação ou após as suas primeiras leituras. Através delas, o professor vê, 

ouve, experiencia e medita sobre o que acontece à sua volta” (Bogdan e Biklen, 1994 

apud Máximo-Esteves, 2008, p. 88). 
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2.3.3. Planificações e Reflexões 

Segundo Santos et al. (2016) “(…) a planificação é considerada uma das mais 

importantes tarefas do trabalho do professor (…), indo ao encontro da preocupação que 

estes demonstram com o processo de ensino-aprendizagem, permitindo articular e 

adequar as aprendizagens que se esperam desenvolver nos alunos” (Santos et al., 2016, 

p. 1052). 

No que concerne à reflexão, Freire (2001) citado por Pereira (s.d.) desenvolve a ideia 

que este ato de análise mental está inteiramente ligado à ação: “(…) a reflexão é o 

movimento realizado entre o fazer e o pensar, entre o pensar e o fazer, ou seja, no pensar 

para o fazer e no pensar sobre o fazer” (Freire, 2001 apud Pereira, sem data, p. 7). 

Oliveira-Formosinho (2007) citada por Máximo-Esteves (2008) acrescenta: “Ser 

profissional reflexivo é, assim, antes de mais, criar uma proteção em relação ao frenesim 

normativo e à retórica nominalista; é fecundar as práticas nas teorias e nos valores, antes, 

durante e depois da acção; é interrogar para ressignificar o já feito em nome do projeto e 

da reflexão que constantemente o reinstitui” (Oliveira-Formosinho, 2007 apud Máximo-

Esteves, 2008, p. 8). 

As planificações e reflexões constituíram a base da intervenção, no sentido em que a 

planificação foi o instrumento que delineou o percurso a seguir enquanto a reflexão 

reajustou esse mesmo percurso. De acordo com Santos et al. (2016): “Através da reflexão 

são encontrados os pontos fortes e fracos da ação e com a planificação é possível 

organizar essa mesma ação (…)” (Santos et al., 2016, p. 1046). 

A interligação entre ambos os instrumentos foi crucial para a regulação constante do 

caminho a percorrer para corresponder aos objetivos da investigação e às necessidades 

dos alunos. 
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Capítulo III: Intervenção 

1. Contexto de Educação Pré-Escolar 

1.1. Caraterização 

1.1.1. Instituição 

O Agrupamento de Escola N.º 2 de Beja é uma instituição de ensino da rede pública 

do Ministério da Educação, localizada no concelho de Beja. Segundo o Projeto Educativo 

do Agrupamento de Escolas N.º 2 de Beja (2018), este é composto por sete diferentes 

escolas: Escola Secundária D. Manuel I; Escola Básica Mário Beirão; Centro Escolar S. 

João Baptista; Escola Básica e Jardim de Infância de Albernoa; Escola Básica e Jardim 

de Infância da Cabeça Gorda; Escola Básica e Jardim de Infância da Salvada e Escola 

Básica e Jardim de Infância de Santa Clara do Louredo (Projeto Educativo, 2018). 

No site do Agrupamento de Escolas N.º 2 de Beja é referido que o Centro Escolar de 

S. João Baptista está localizado no recinto da Escola Mário Beirão. Constituí assim um 

dos estabelecimentos escolares do Agrupamento (Agrupamento de Escolas N.o2 de Beja, 

2015). 

O presente edifício, construído no ano de 2009, resulta da união das diferentes escolas 

de 1.º ciclo que existiam na cidade de Beja, nomeadamente as originais Escolas Básicas 

n.º 1 e n.º 5. Atualmente o centro escolar acolhe quatro salas do ensino pré-escolar e 

dezassete salas regulares de 1.º Ciclo. 

 

1.1.2. Ambiente Educativo 

• Organização do tempo 

Segundo a Educadora Titular, Barão (2020): “O dia a dia no jardim de Infância 

encontra-se organizado em forma de rotinas que ajudam a criança a sentir-se segura e a 

situar-se no tempo e no espaço” (Barão, 2020, p. 20). 
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Tabela 1. Organização do Tempo 

Diárias Semanais 

Manhã: 

- Acolhimento; 

- Marcação do dia, do mês e do tempo; 

- Marcação de Presenças; 

- Escolha de Atividades; 

- Tempo de Trabalho 

autónomo/desenvolvimento de projetos; 

- Lanche; 

- Recreio; 

- Comunicações. 

 

Tarde: 

- Momentos de atividade em grande grupo 

(diferente cada dia da semana). 

Segunda-feira: Cante Alentejano; Trabalho 

de texto. 

 

Terça-feira: Hora do conto; Danças. 

 

Quarta-feira: Educação Física. 

 

Quinta-feira: Animação Cultural; 

Matemática/Ciências experimentais; Yoga/ 

meditação (quinzenalmente). 

 

Sexta-feira: Saídas ao exterior; Arrumação 

de trabalhos; Reunião de Conselho. 
 

Fonte: Projeto Curricular de Grupo/Turma A, 2020-2021, página 20. 

 

• Organização do espaço e dos materiais 

O espaço educativo é o local onde as crianças passam maior parte do seu tempo. A 

sua organização deverá estimular as crianças a aprender autonomamente. Este encontra-

se organizado da seguinte forma: 

“A sala de atividades está organizada de forma a estimular a autonomia 

de cada criança e do grupo, e os materiais estão acessíveis e facilmente 

arrumáveis.  

Há uma área central e em volta encontram-se as diferentes áreas de apoio 

às diferentes atividades (…). 

 Ao centro da sala de atividades encontra-se uma mesa grande de trabalho 

rodeada de cadeiras para todas as crianças e é aqui que se pensa, se conversa, 

se planeia, se propõe, se trabalha e se avalia (…)” (Barão, 2020, p. 10). 
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O espaço educativo encontra-se ainda dividido em diferentes áreas, tais como: 

o Área da mesa grande; 

o Área do Faz de Conta; 

o Área dos Jogos e Construções; 

o Área das Artes Visuais; 

o Área da Biblioteca; 

o Área do Computador; 

o Oficina da Escrita e Laboratório de Matemática; 

o Laboratório das Ciências. 

Deste modo, as áreas referidas “(…) são distintas e todas elas permitem à criança estar 

e fazer as suas produções. São áreas abertas e em cada uma delas existe uma mesa de 

apoio, materiais devidamente arrumados e placares para expor as produções” (Barão, 

2020, p. 10). 

 

• Dinâmica da Sala 

A sala dispõe de duas mesas: uma mesa grande central e uma lateral. Cada criança 

tem o seu lugar, sendo que na mesa central ficam quinze crianças, enquanto na mesa 

lateral ficam as restantes cinco. Em redor das mesas estão dispostas as várias áreas da 

sala, o que proporciona que as crianças tenham à sua disposição todos os materiais e 

recursos necessários para a exploração das atividades. 

A dinâmica da sala desenvolve-se consoante o planeamento prévio da educadora, no 

entanto, na hora de escolher as atividades da manhã são as crianças que vão construindo 

o seu dia. Em caso de existirem trabalhos inacabados ou projetos em desenvolvimento, a 

educadora questiona as crianças e juntos decidem o decorrer do dia. 

Resumidamente, a dinâmica da sala centra-se na criança, no seu desenvolvimento e 

no seu crescimento. As atividades são planeadas de forma a tirar partido das qualidades 

e caraterísticas das crianças, proporcionando a construção de seres autónomos e 

independentes. 
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1.1.3. Equipa Educativa 

A equipa educativa da turma A é constituída por uma educadora e duas assistentes 

operacionais. A educadora é licenciada em Educação de Infância, tem trinta e três anos 

de serviço, encontrando-se há dois anos no presente Centro Escolar. Quanto às 

Assistentes Operacionais não foi possível apurar informações relacionadas com o tempo 

de casa e a formação profissional. 

Existem também outros profissionais que prestam apoio à sala, como uma educadora 

e um terapeuta da fala da Equipa Local de Intervenção e, ainda, uma Terapeuta da Fala 

do Agrupamento (Barão, 2020, p. 21). 

 

1.1.4. Grupo de Crianças 

Segundo Barão (2020), o grupo é constituído por vinte crianças, onze rapazes e nove 

raparigas. Apenas duas crianças têm quatro anos de idade, sendo que as restantes têm 

entre os cinco e seis anos de idade. 

Dez crianças já frequentavam este Jardim de Infância Público no ano letivo anterior 

enquanto as restantes começaram este ano escolar. O grupo é reduzido devido ao facto de 

duas crianças apresentarem necessidades educativas especiais (Barão, 2020, pp. 2–3). 

Uma delas que se encontrava na terapia da fala e outra que revelava um atraso cognitivo. 

Tabela 2. Grupo de Crianças 

 Meninos Meninas Totais 

4 anos 0 2 2 

5 anos 3 6 9 

6 anos 8 1 9 

Total de 
crianças 11 9 20 

Fonte: Barão, 2020, p. 2. 
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Como forma de caraterização do grupo, Barão (2020) refere o seguinte: 

“(…) São crianças muito participativas, muito ativas, mas encontram-se em 

diferentes níveis de desenvolvimento (…). 

Manifestam interesse nas atividades propostas, são muito colaborantes, no 

entanto é sempre necessário continuar a manter o domínio do grupo, fazendo 

sempre referência ao cumprimento de normas de conduta e cumprimento de 

regras negociadas. 

Todas as crianças que compõem a turma são crianças muito ativas e 

demonstram por vezes ainda alguma dificuldade em ouvir e estarem atentas. 

Aderem com facilidade a todas as atividades propostas demonstrando, no 

entanto, ainda um grupo de crianças pouca autonomia e responsabilidade na 

utilização e arrumação dos materiais.  

São crianças meigas. (…) Existe espírito de interajuda entre todos os 

elementos da turma” (Barão, 2020, pp. 3-4). 

É de referir que no início do ano escolar frequentavam duas crianças com 

necessidades educativas especiais, no entanto, no final do 1.º período, uma delas foi 

transferida para outro agrupamento. Desta forma, o grupo passou a ser composto por 

apenas dezanove crianças. 

Relativamente à inclusão, esta é implementada da seguinte forma: 

“Existem duas crianças com NEE identificadas, sendo que uma delas tem 

Relatório Técnico Pedagógico ao abrigo do Decreto-lei n.º 54/2018 de 6 de 

julho (esta beneficia de apoio educativo uma hora por semana da IP em contexto 

de sala de atividades). A outra criança, de etnia cigana beneficia de sessão de 

Terapia da fala 1 hora por semana)” (Barão, 2020, p. 4). 

 

1.2. Atividades Desenvolvidas  

As atividades desenvolvidas ocorreram durante o período de seis semanas (de 17 de 

novembro de 2020 a 13 de janeiro de 2021), sendo sempre dinamizadas com base na 

metodologia já implementada pela educadora. 
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O tema das emoções foi sempre abordado ao longo da intervenção devido à 

necessidade que estas crianças tinham em dialogar sobre o mesmo. O grupo demonstrava 

alguma dificuldade a articular o tema, o que significava que este não era explorado com 

muita frequência, e a partir da leitura do livro Monstro das Cores de Anna Lenas, as 

crianças tiveram consciência dessa dificuldade que nem sabiam que tinham. 

Deste modo, foi introduzido inicialmente numa abordagem global, tornando-se no 

entanto, ao longo da intervenção, mais específica. Isto é, começámos por trabalhar as 

emoções que estavam representadas no livro Monstro das Cores de Anna Llenas (alegria, 

tristeza, medo, raiva, calma e amor) e com o avançar das semanas, iniciámos uma 

abordagem mais específica de cada emoção. O intuito seria trabalhar a tristeza, o amor, o 

medo, a coragem e a raiva. No entanto, esta última não chegou a ser trabalhada devido a 

situação pandémica que impossibilitou a finalização do estágio no tempo que era suposto. 

Ao trabalhar a coragem, que não estava representada no livro Monstro das Cores, 

permitiu que as crianças compreendessem que existe mais emoções do que apenas aquelas 

seis. 

Todas as atividades, tendo sido desenvolvidas ou não, seguiram a mesma planificação 

que envolveu os seguintes pontos: Área de Conteúdos, Domínio/Componente, 

Aprendizagens a promover, Atividades, Avaliação e Recursos. As planificações 

corresponderam sempre ao que se encontra descrito nas Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (2016) e permitiram demonstrar a transversalidade da temática, 

possibilitando assim trabalhar as emoções dentro das diferentes Áreas de Conteúdo. 

Segue-se uma síntese das atividades desenvolvidas e não desenvolvidas devido ao 

agravamento da situação pandémica, com base nas planificações elaboradas (Apêndice 

II.), durante a intervenção em contexto de pré-escolar: 
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Tabela 3. Síntese das Atividades Desenvolvidas e Não Desenvolvidas em contexto 
Educação Pré-Escolar 

Área de Conteúdo 

e Componente 

Predominante 

Aprendizagens a 

promover 
Atividades Avaliação 

Área de Formação 

Pessoal e Social: 

Construção da 

identidade e da 

autoestima 

Conhecer e 

aceitar as suas 

características 

Desenvolvidas: 

1. Leitura do livro Monstro das Cores de 

Anna Llenas; 

2. Construção de Coroas de Monstro das 

Cores; 

3. Cantar e Marcar o Ritmo canção Emoções; 

4. Jogo das emoções; 

5. Construção do Monstro das Cores da Sala; 

6. Conversa sobre as emoções no Natal – A 

tristeza; 

7. Produção de fatos de todos os monstros 

das cores; 

8. Conversa sobre as emoções no Natal – a 

amor; 

9. Construção de um vídeo sobre as emoções; 

10. Visualização do vídeo sobre as emoções; 

11. Construção da Caixa das Emoções; 

12. Leitura do livro O Cuquedo de Clara 

Cunha; 

13. Leitura do livro O Leão que temos cá 

dentro de Rachel Bright. 

Expressa as suas 

emoções e 

sentimentos e 

reconhece também 

emoções e 

sentimentos dos 

outros 

Não Desenvolvidas: 

14. Carta ao Monstro das Cores; 

15. Visualização e audição do conto do livro 

Era uma vez uma raiva de Blandina 

Franco; 

16. Construção da árvore das emoções. 

Fonte: Planificações em contexto de Educação Pré-Escolar (2020) 
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1.2.1. Descrição e Reflexão das Atividades Desenvolvidas 

Leitura do livro Monstro das Cores de Anna Llenas (17 de novembro de 2020) 

Descrição 

A presente atividade deu início ao projeto em estudo e a foi estruturada em três fases 

distintas: leitura do livro, conversa sobre o mesmo e ilustração livre. Decorreu assim 

durante 55 minutos, a leitura e conversa realizaram-se no recreio enquanto a ilustração 

foi realizada na sala de aula. 

 

Reflexão 

A atividade de leitura do livro Monstro das Cores de Anna Llenas foi desenvolvida 

durante a semana de observação com o intuito de estabelecer uma relação com as crianças. 

Assim, foi uma atividade organizada para grande grupo. 

Para a audição da história, que foi realizada no pátio da sala, as crianças formaram 

duas filas em meia-lua. Durante a leitura permaneceram atentas e entusiasmadas. Quando 

terminámos, surgiram vários comentários, alguns focaram-se no facto da história ser 

muito curta e outros começaram a associar-se à história, revelando as emoções que 

estavam a sentir. Desta forma, iniciou-se uma pequena conversa, estruturada com base 

nas seguintes perguntas:  

• Quais são as cores/emoções que a história retrata? 

• O monstro estava confuso porquê? 

• Quem o ajudou a resolver o problema? 

• Qual é a emoção mais importante? 

• Porque é que o amor não está em nenhum no jarro? 

• Qual é a emoção que estão a sentir neste momento? 

A partir desta conversa, as crianças começaram a envolver-se com a história e, por 

consequência, com a temática das emoções. Ao partilhar individualmente as suas 

aprendizagens, saberes e experiências sobre o tema, foi possível compreender o que eles 

já sabiam e o que era necessário trabalhar.  
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Finalmente, cada criança realizou uma ilustração livre sobre o livro. Alguns de 

decidiram ilustrar a emoção que estavam a sentir enquanto outros realizaram algumas das 

emoções representadas na história. 

 
Imagem 1. Ilustração do livro Monstro das Cores de Anna Llenas 

 

Construção de Coroas de Monstro das Cores (24 e 25 de novembro de 2020) 

Descrição 

A atividade correspondeu à elaboração de coroas de monstros. Todas as crianças 

construíram a sua própria coroa, decorando-a com papel espuma. Esta atividade decorreu 

durante 110 minutos, foi realizada em dois dias diferentes devido ao facto de existir 

necessidade de dividir as crianças por grupos de cinco e seis elementos. 

 

Reflexão 

Esta atividade consistiu num pequeno projeto de produção individual para consolidar 

a leitura do livro Monstro das Cores de Anna Llenas. A produção de uma coroa permitiu 

que ao longo do percurso as crianças dialogassem sobre o tema. Deste modo, à medida 

que iam decorando a sua cora, iam também conversando livremente sobre o porquê de 

terem escolhido aquela cor, o que significa aquela emoção, como se sentiam naquele dia, 

entre outros. 

A construção das coroas foi adaptada aos níveis de desenvolvimento das crianças, 

sendo que para as crianças mais novas apenas tinham de ilustrar e colar os elementos 

referentes às emoções, enquanto algumas das mais velhas tiveram de recortar a própria 

coroa e os elementos realizados na cartolina de espuma. As crianças ilustraram diferentes 

elementos para as diversas emoções, muitos deles inspirados na história. Outras apenas 

recortaram pedaços de cartolina de espuma para decorar a coroa. Contudo, todas 
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desenharam as expressões faciais que os respetivos monstros deveriam realizar (monstro 

branco - confusão; rosa – amor; vermelho – raiva; verde – calma; amarelo – alegria e azul 

– tristeza). 

 
Imagem 2. Coroa do monstro do amor 

 

Cantar e Marcar o Ritmo canção Emoções (24 de novembro de 2020) 

Descrição 

Esta atividade teve que ser realizada por fases, primeiro as crianças aprenderam a 

canção, pelo método de repetição. Depois marcaram o ritmo utilizando as palmas. E 

finalmente, realizaram uma orquestrar utilizando os diferentes instrumentos musicais 

presentes na sala. Decorreu durante 55 minutos, na sala de aula e no recreio da mesma. 

Posteriormente, foi construído um cartaz com a música para ficar exposto na sala. 

 

Reflexão 

A música é uma ótima forma para as crianças se focarem e, consequentemente, 

desenvolverem novos conhecimentos. Ao cantar a música, começam a familiarizar-se e a 

questionar-se sobre o significado da mesma.  

Esta atividade foi realizada em grande grupo na sala de aula. Primeiramente, as 

crianças começaram por aprender a letra passando por um processo de repetição. De 

seguida, cantaram a canção e bateram o ritmo com palmas.  

No final, foi-lhes entregue um instrumento musical e a música foi cantada e tocada ao 

som dos instrumentos. Esta foi uma ótima forma de trabalhar as emoções, sendo que a 

música falava sobre isso, e de trabalhar o ritmo e os diversos instrumentos.  
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No dia seguinte, foi realizado um cartaz para colocar a música na sala e consolidar a 

aprendizagem da mesma. Esta atividade foi realizada em pequeno grupo. As crianças, 

uma a uma, pintaram o cartaz com os rolos de carimbagem e escreveram o título da 

canção. 

 
Imagem 3. Cartaz da música As Emoções 

 

Jogo das emoções (25 de novembro de 2020) 

Descrição 

Esta atividade inseriu-se numa sessão de Expressão Dramática e possibilitou que as 

crianças trabalhassem a mimica e a expressão das diferentes emoções, conforme a 

respetiva música. Decorreu durante 50 minutos na sala de aula. 

 

Reflexão 

Com base nas conclusões que foram retiradas na primeira atividade (leitura do livro 

Monstro das Cores de Anna Llenas) conseguiu-se compreender que as crianças tinham 

alguma dificuldade em elaborar expressões faciais e corporais que ilustrassem certas 

emoções.  

Esta atividade foi realizada em grande grupo, na sala de aula. Foram retiradas todas 

as mesas e cadeiras para as crianças se movimentarem livremente. Assim, ao som de 

músicas que ilustravam as emoções (calma, raiva, alegria, tristeza, medo e amor), as 

crianças movimentavam-se personificando a respetiva emoção.  

No geral, as crianças compreenderam que as músicas ilustravam certas emoções, 

embora alguns tenham tido dificuldade em distinguir a música que representava a calma 
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da que representava a tristeza. Foi também possível evidenciar a diferença de 

desenvolvimento entre idades, visto que a maioria das crianças mais velhas consegue-se 

expressar com maior facilidade e tem uma maior à-vontade para o fazer. É importante 

referir que as crianças que já frequentavam esta escola e turma, também têm uma maior 

facilidade para se expressarem, devido à relação que já têm bem estabelecida com o 

espaço e com a equipa educativa. 

No final da atividade repetimos as expressões faciais e corporais, uma a uma, para 

consolidar a aprendizagem e realizar uma avaliação diagnóstico da mesma. 

 

Construção do Monstro das Cores da Sala (26 de novembro de 2020) 

Descrição 

A construção do Monstro das Cores da sala foi concebida como um pequeno projeto 

de produção realizado apenas por um grupo de cinco crianças. Todo o processo foi 

discutido e pensado pelas mesmas. Esta atividade decorreu durante 110 minutos, na sala 

de aula. 

 

Reflexão 

Esta atividade consistiu na elaboração do Monstro das Cores da sala da turma A, um 

projeto de produção de pequena duração. Foi realizado pelas cinco crianças que não 

tiveram oportunidade de trabalhar nos projetos a longo prazo da sala. 

Primeiramente, foi discutido o processo de construção do monstro das cores. Ficou 

decidido que o monstro a construir seria o monstro confuso, que representa todas as 

emoções (alegria, calma, tristeza, raiva, medo e amor) e que se iria fazer o tronco, cabeça, 

pernas e braços separadamente. Todos conseguiram comunicar facilmente o que queriam 

fazer, o que idealizaram para a construção e qual era a melhor forma de o fazer. 

As crianças ilustraram autonomamente os membros do corpo, apenas necessitaram de 

auxílio para recortar o papelão, para colar as pernas e braços com cola quente e para colar 
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os diversos pedaços de papel com cola líquida. Foi, sem dúvida, um trabalho realizado 

em equipa.  

Durante o processo de produção do monstro, as crianças iam dialogando sobre os 

monstros das cores e as respetivas emoções. Como por exemplo, qual era o seu 

monstro/emoção favorita, como se estavam a sentir naquele dia/momento, o porquê de o 

monstro ter várias cores, etc. 

 
Imagem 4. Produto do final do Monstro das Cores da sala 

 

Conversa sobre as emoções no Natal – A tristeza (9 de dezembro de 2020) 

Descrição 

Esta atividade envolveu o Monstro das Cores da sala que recebia cartas do seu amigo 

Pai Natal, abordando as diferentes emoções, sendo a primeira a tristeza e resolução desse 

problema. Foi decidido ajudar os mais tristes e pobres, elaborando um cabaz de 

brinquedos e bens alimentares.  

No final, foi igualmente criado um cartaz sobre a solidariedade com todas a ideias 

retiradas durante a conversa inicial. Estas atividades decorreram durante 110 minutos. 

 

Reflexão 

De forma a interligar o tema do Natal com as emoções, em discussão com a 

educadora, foi decidido colocar cartas enviadas pelo Pai Natal dentro da escultura do 

Monstro das Cores.  Assim, todos os dias, as crianças teriam que ir ver se o Pai Natal 
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tinha deixado alguma carta. Para esse propósito foi criada uma tarefa da sala, onde uma 

criança iria fazer esse trabalho todas manhãs. 

A leitura desta carta despertou muitas questões e ideias nas crianças. Muitos referiram 

que existe muita tristeza no Natal porque algumas pessoas não têm dinheiro, não têm 

comida ou porque não têm família e amigos. Isto levo-os a pensar sobre outro conceito, 

a solidariedade. Com base na conversa e nas ideias retiradas, foi realizado um cartaz para 

ficar na sala de aula, de forma a consolidar os conhecimentos adquiridos.  

 
Imagem 5. Cartaz Sou Solidário 

Desta forma, ficou acordado que seria entregue um cabaz a uma instituição, com bens 

alimentares e brinquedos. Na semana seguinte, as crianças e a equipa educativa, 

trouxeram bens alimentares e brinquedos para o cabaz que foi entregue no dia dezoito de 

dezembro de 2020 á instituição Buganvilia, visto que uma das crianças da turma se 

encontra nesse centro de acolhimento. 

 
Imagem 6. Entrega do cabaz à instituição 

 

Produção de fatos de todos os monstros das cores (10 de dezembro de 2020) 

Descrição 

A construção do Canto das Emoções iniciou-se com a produção dos seus componentes 

que, neste caso, foram os fatos de monstros. Este pequeno projeto de produção foi 

realizado por um grupo de seis crianças, durante 110 minutos. 
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Reflexão 

Ao conversar com a educadora, foi acordado a construção de uns fatos de monstros 

para a Área da Casinha, que é um local onde as crianças podem explorar livremente as 

emoções.  

Desta forma, foi realizado um pequeno projeto de produção com apenas seis crianças, 

onde cada uma iria ilustrar, na cartolina de espuma, o que para ela representaria cada 

emoção.  

Para a tristeza, a criança desenhou lágrimas, uma cara triste, ondas do mar. Para o 

amor, outra criança desenhou corações, flores e o próprio monstro. Para a calma, foram 

desenhados vários tipos de folhas e flores. Para a raiva, o monstro em si, fogo, armas e 

espadas. Para a alegria, estrelas, flores, o sol e pessoas felizes. Para o medo, fantasmas e 

meninos assustados. E finalmente, a confusão, englobou todas as emoções. 

 
Imagem 7. Fatos da confusão, medo e alegria 

 
Conversa sobre as emoções no Natal – O amor (15 e 16 de dezembro de 2020) 

Descrição 

Esta atividade deu continuidade à exploração das emoções a partir da receção de mais 

uma carta do Pai Natal. Esta abordou o tema do amor na época do Natal e o que o grupo 

poderia fazer para “dar” amor às pessoas mais próximas. Assim, após a conversa, foi 

decidido elaborar um ornamento de Natal para as famílias.  

Decorreu durante 110 minutos, em dois dias diferentes, em pequenos grupos. Para 

concluir, cada um escreveu um pequeno bilhete a expressar o amor pela família para ir 

junto com o ornamento. 
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Reflexão 

Para dar continuidade ao trabalho das emoções de forma mais aprofundada, as 

crianças receberam mais uma carta do Pai Natal que tratava o amor e a sua importância. 

A partir da leitura da carta foi possível sublinhar a importância de dar amor àqueles que 

estão mais próximos de cada um e a forma como se deve expressar essa emoção em 

tempos pandémicos. 

Inicialmente, foi realizada uma discussão para decidir como se pode dar amor, onde 

as crianças referiram que pode ser através de beijinhos, abraços e carinho. Com base no 

referido, decidiu-se criar uma prenda para a família onde as crianças podiam presentear 

seu amor, com segurança. Esta prenda consistiu num ornamento de Natal utilizando 

pauzinhos de gelado, uma fotografia de cada criança a dar um abraço numa almofada em 

forma de coração, uma pequena ilustração e um bilhete de amor.  

 
Imagem 8. Produto final do ornamento de Natal 

 
A construção do bilhete de amor para as famílias permitiu que as crianças refletissem 

sobre a emoção e a expressassem por palavras próprias. Frases como: amo-te muito e 

gosto muito de vocês, foram muito utilizadas pelas crianças. 

Nas semanas anteriores, tinha sido observada a necessidade de trabalhar o amor de 

forma mais aprofundada com este grupo, visto que eles demonstraram alguma dificuldade 

em definir esta emoção. Com a conclusão desta atividade, foi muito gratificante ver o 

progresso que o grupo fez desde a primeira abordagem ao tema. 
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Construção de um vídeo sobre as emoções (17 de dezembro de 2020) 

Descrição 

Como forma de trabalhar a verbalização das emoções utilizando os fatos de monstros, 

um grupo de seis crianças realizou um vídeo sobre as emoções abordadas ao longo das 

últimas semanas. Esta teve uma duração de 110 minutos e foi realizada no recreio da sala. 

 

Reflexão 

Esta atividade foi concebida com o intuito de colocar as crianças a verbalizar sobre as 

emoções, sendo algo que eles demonstram ter uma certa dificuldade. Desta forma, cada 

uma das crianças escolheu um fato de monstro e descreveu a emoção em poucas palavras.  

 
Imagem 9. Filmagem do vídeo sobre as emoções 

 
A realização da atividade foi demorada, visto que existe uma grande dificuldade das 

crianças para verbalizar sobre o que são as emoções, como já foi referido anteriormente. 

No entanto, algumas crianças recorreram às suas próprias experiências para definirem a 

emoção, o que foi muito positivo. Por exemplo a criança que vestiu o fato que 

representava o medo descreveu a emoção da seguinte forma: “Eu sou monstro do medo. 

Tenho medo de tudo. Tenho medo de fantasmas, zombies, mais fantasmas, de sombras e 

do escuro”. 

Com esta atividade, pode-se verificar que ainda existe um caminho a percorrer para 

que eles consigam compreender, identificar e dialogar livremente sobre as emoções.  
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Visualização do vídeo sobre as emoções (5 de janeiro de 2021) 

Descrição 

Esta atividade consistiu na visualização do produto final do vídeo realizado 

anteriormente pelo grupo. No final, foi realizada também uma conversa sobre as emoções, 

em que as crianças expressaram as suas ideias abertamente. Esta teve a duração de 20 

minutos. 

 

Reflexão 

Quando terminou a visualização do vídeo que tinha sido realizado anteriormente, 

surgiu um debate sobre as emoções. Este iniciou-se devido ao facto de, no final do vídeo, 

umas das crianças ter deixado uma mensagem que o grupo considerou importante: “Eu 

sou o monstro rosa e esta cor é a mais importante. Devemos dar amor às pessoas e aos 

animais”.  

A educadora questionou os meninos sobre esta mensagem: “Porque é que o amor é o 

mais importante?”, e um deles respondeu: “Porque se não existissem amor, andávamos 

sempre às lutas”. Todos concordaram que se não existisse amor, a vida que conhecem 

não seria a mesma. Com base nesta perspetiva, as crianças começaram a desconstruir a 

noção que o amor apenas está relacionado com o amor romântico, o que foi muito 

positivo. 

De seguida, a discussão desenvolveu-se sobre o facto de existir um monstro confuso, 

que baralha todas as emoções, e que isso é algo pode acontecer a todos. Uma das crianças 

referiu que: “Quando estamos confusos, devemos parar, respirar e pensar”. Outra, 

respondeu de imediato: “Nos nossos cérebros temos o poder de escolher a emoção que 

devemos expressar”.  

Assim, algumas crianças começaram a expressar as emoções que estavam a sentir 

naquele momento. Uma delas disse que estava triste e os colegas ofereceram-se 

imediatamente para ajudar, algo que já tinham aprendido quando trabalharam a tristeza. 

Isto é, quando as pessoas estão tristes, devemos ser solidários e ajudar, principalmente se 

forem os nossos colegas/amigos. Outra criança referiu que estava com dificuldade em 
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decidir se estava feliz ou com amor. E aí começaram a diferenciar as emoções “boas” das 

“más”, sendo que a felicidade/alegria, o amor e calma são emoções boas enquanto o 

medo, a raiva e a tristeza são emoções são menos positivas. Ficou concluído que é 

possível experienciar mais que uma emoção boa, porque com elas se consegue resolver 

as emoções más. 

Esta conversa demonstrou o caminho, muito positivo, que este grupo tem percorrido 

em termos de verbalização das emoções e da compreensão de cada uma.  

 

Construção da Caixa das Emoções (5 e 6 de janeiro de 2021) 

Descrição 

Para dar continuidade à construção do espaço das emoções, criou-se um caixa e alguns 

elementos que representassem cada uma das emoções já trabalhadas. Este pequeno 

projeto de produção foi realizado por apenas dez crianças, durante dois dias, 90 minutos 

cada manhã. 

 

Reflexão 

Durante o processo de elaboração deste tipo de atividades, as crianças comunicam 

muito umas com outras sobre vários assuntos, sendo um deles, a temática em estudo. O 

facto de, nesta sala de aula, a metodologia estar muito baseada na autonomia das crianças, 

apenas lhes são fornecidos os instrumentos/materiais e elas é que os exploram livremente. 

Na atividade de produção da Caixa das Emoções, algumas das crianças fizeram uma 

pergunta muito pertinente: “Porque é que estamos a pintar com o laranja se não existe 

nenhuma emoção dessa cor?”. A utilização dessa cor não foi ao acaso, visto que a partir 

daí se abriria a possibilidade de abordar novas emoções. 
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Imagem 10. Produto final da Caixa das Emoções 

Na atividade de pintura da cara feliz e triste, as duas crianças que a realizaram, 

escolheram livremente pintar a cara feliz de amarelo e a cara triste de azul. Quando 

questionadas pelos restantes colegas pelo facto de não terem pintado as caras de cores de 

pele, as crianças apenas responderam: “O azul significa estar triste e o amarelo estar 

feliz”. Isto demonstra que as crianças associam intencionalmente as emoções às cores. 

É importante referir que, o desenho e pintura da Caixa das Emoções e da cara feliz e 

triste foram planificadas com o propósito de construir um espaço na sala que permitisse 

às crianças explorar livremente as emoções. Previamente, dentro da caixa já se 

encontravam dois objetos, uma almofada em forma de coração e a cara triste/feliz. A 

almofada foi trabalhada durante a duas semanas que interligámos o amor ao Natal e, 

necessitávamos de algo que representasse a tristeza. Quando estamos tristes e recebemos 

carinho, vindo de amigos ou família, ficamos felizes. Foi esse significado que demos à 

atividade de produção da cara triste/feliz. 

Relativamente à almofada, quando foi revisto o que estava dentro da caixa, as crianças 

fixaram-se numas palavras que estavam escritas no coração que eles não reconheceram. 

Essas palavras eram: “I love you”. No momento em que foram lidas em voz alta, uma 

criança respondeu instantaneamente: “I love you too”. Depois de ser explicado ao grupo 

o significado de ambas as frases, é algo que ficou marcado e que agora é referido 

constantemente ao longo do dia. 

A construção deste canto e o facto de cada emoção ser trabalhada especificamente, 

tem favorecido uma grande evolução no grupo, que se encontra com uma maior 

disponibilidade para comunicar e explorar as emoções.  
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Imagem 11. Canto das Emoções 

 
É neste sentido que, quando terminámos o Canto das Emoções, as crianças 

demonstraram um imediato interesse em ir explorá-lo. Estas reações refletem o quanto as 

crianças se encontram envolvidas nas aprendizagens.  

 

Leitura do livro O Cuquedo de Clara de Cunha (de 5 a 7 de janeiro de 2021) 

Descrição 

Esta atividade permitiu a continuação da exploração das emoções de forma mais 

específica, neste caso, o medo. Dividiu-se assim por quatro fases: leitura do livro, 

conversa sobre o mesmo, conversa sobre o medo e ilustração do medo. Decorreu ao longo 

de três dias e foi realizada em períodos de 90 minutos.  

 

Reflexão 

A atividade de leitura da história O Cuquedo de Clara Cunha e de Paulo Galindro foi 

idealizada com o propósito de trabalhar o medo. Esta consistiu na leitura do livro com a 

ajuda de um cenário construído previamente (uma árvore em cartão, relva e pedras em 

papel espuma, um Cuquedo com lã e o som ambiente de uma selva). Estes pequenos 

pormenores permitem ao ouvinte entrar e experienciar vividamente o mundo na história. 

Quando se terminou a leitura do livro, realizou-se um questionário sobre o mesmo: 

“Quantos animais tinha a história?”; “Porque é que os animais estavam com medo?”; “O 

que estavam os animais a fazer?”, etc. Durante o questionário, uma criança referiu o 

seguinte: “Já repararam que o Cuquedo é da mesma cor que o medo?”. E desta forma, 

esta criança fez autonomamente a ligação entre a história e o medo e ainda envolveu 
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aprendizagens que já tinha adquirido (relacionar o medo com o monstro das cores e 

interligar a cor preto ao medo).  

Para continuar o mesmo caminho da conversa, as crianças foram questionadas sobre 

quais eram as emoções que consideravam estar presentes na história. As suas respostas 

foram: “confusão e medo”, explicaram que referiram a confusão porque quando entravam 

novos animais na história, estes não sabiam o porquê de estarem outros animais a andar 

“de lá para cá e de cá para lá” e referiram o medo porque os animais demonstravam estar 

com muito medo de o Cuquedo os assustar. 

No último dia, foi realizada uma conversa mais específica sobre o medo, que não se 

baseava em histórias e sim em experiências reais. É importante iniciar estes momentos 

com um exemplo por parte do mediador da atividade. Algumas respostas das crianças 

foram mais específicas e enquanto outras mais gerais. Os medos referidos foram: medo 

do escuro (referido por cinco crianças); medo de aranhas (duas crianças); medo de nada 

(quatro crianças); de ficar sozinho em casa (duas crianças); de desenhos animados de uma 

lesma (uma criança) e de fantasmas (cinco crianças). 

Finalmente, concluiu-se a manhã com a ilustração intitulada “O meu medo chama-

se…”. Esta atividade possibilitou que as crianças dessem um nome ao seu medo e que 

aquelas que não referiram nenhum medo, agora mais livremente, pudessem explorar o 

seu medo sem necessidade de o contar aos colegas. Os medos que apareceram foram: 

medo de cavalos, medo estar no cemitério à noite, medo do Cuquedo e medo de zombies. 

 
Imagem 12. Ilustrações de "O meu medo chama-se..." 
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Leitura da história “O Leão que temos cá dentro” de Rachel Bright (de 12 a 13 

de janeiro de 2021) 

Descrição 

Esta atividade possibilitou que as crianças se consciencializassem quanto a outras 

emoções, além das que já foram aprendidas. Esta foi estruturada em quatro fases: leitura 

do livro, conversa sobre o mesmo, conversa sobre a coragem e construção de um cartaz 

sobre a coragem. Teve a duração de 90 minutos, realizada durante dois dias. 

 

Reflexão 

A atividade, a leitura do livro O leão que temos cá dentro de Rachel Bright, iniciou-

se com um momento de suspense com a colocação do livro e das coroas de rato e leão 

dentro da Caixa das Emoções. As crianças foram questionadas sobre as cores utilizadas 

para pintar a caixa e todas responderam: amarelo, azul, verde, vermelho, preto, rosa e 

laranja. No entanto, houve uma criança que afirmou: “Mas não existe nenhuma emoção 

laranja”. E assim, respondi: “A verdade é que existem muitas mais emoções que nós ainda 

não falámos. Mas hoje vamos ver se conseguimos descobrir a emoção laranja”. A partir 

desta pequena conversa, foi iniciada a leitura do livro. 

No final, realizou-se um questionário, enquanto se ia folheando o livro, sobre as 

personagens, as ilustrações e, principalmente, sobre os ensinamentos que a história nos 

transmite. Na revisão do livro, a educadora apontou que na nossa sala de aula os meninos 

mais velhos, por vezes, não ouvem e não deixam os meninos mais novos expressar o que 

estão a sentir. A partir deste apontamento, ficou decidido que desta vez, eram os meninos 

mais novos a ter direito à palavra.  

Foi iniciada a conversar sobre o ensinamento mais evidente do livro, o facto de o 

ratinho ser pequeno e ter muita coragem, enquanto o leão, embora parecer muito valente, 

tinha medo de ratos. Comecei a questionar as crianças: “O rato era pequeno e corajoso, 

enquanto o leão era grande e poderoso, mas tinha medo de ratos? Isto quererá dizer que 

todos podemos ser corajosos?”. Uma das crianças mais novas, começou a elaborar sobre 

este assunto, referindo que: “Às vezes, o meu rato e o meu leão não se entendem dentro 
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de mim”. E eu perguntei-lhe: “Quer dizer que às vezes não consegues decidir que emoção 

deves seguir?”. E ela respondeu: “Sim, eles às vezes garreiam dentro de mim, mas eu sei 

sempre que devo ser corajosa e ajudar os meninos mais pequenos”. E eu disse: “Então 

quer dizer que para sermos corajosos, temos que ter muita responsabilidade”. E ela 

elaborou, listando o que os corajosos devem fazer: “Sim, primeiro nós temos que acreditar 

sempre e não podemos desistir do que queremos fazer. Depois temos que ter sempre os 

olhos abertos, para ajudar e não magoar os mais pequenos, porque a missão dos corajosos 

é mesmo essa, ajudar e salvar os mais pequeninos. Mas não podemos fazer isto sozinhos, 

os corajosos também caem e também precisam de ajuda dos seus amigos e família”.  

Todos os presentes na sala receberam uma lição de uma criança de quatro anos. Então, 

em grupo, foi atribuída à criança a coroa de leão que simboliza o seu crescimento e a 

coragem que demonstrou para expressar todos aqueles sentimentos. Foi, sem dúvida, o 

momento chave da semana que demonstrou o quanto as crianças têm progredido. 

 
Imagem 13. Momento em que a criança recebeu a coroa de leão 

 
As crianças interiorizaram imediatamente a coragem como uma das emoções. 

Começaram a utilizar os adereços da Caixa das Emoções (as coroas) e a representar a 

coragem nas ilustrações que elas decidiram realizar livremente. Finalmente, com as ideias 

retiradas da conversa em grande grupo, foi elaborado um cartaz sobre a coragem, 

enumerando as regras dos corajosos. 

 
Imagem 14. Cartaz sobre a Coragem 
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Imagem 15. Ilustração livre sobre as emoções 

 

1.3. Análise dos Resultados 

Durante o período de intervenção, foram criadas grelhas de observação com o objetivo 

de registar o comportamento das crianças, que permitiram ir evidenciando a sua evolução. 

Os parâmetros definidos previamente foram os seguintes: 

• Elabora expressões faciais/corporais que ilustrem as diversas emoções; 

• Verbaliza o que está a sentir; 

• Verbaliza sobre as diversas emoções; 

• Consegue distinguir as emoções; 

• Consegue definir cada emoção; 

• Associa as emoções às suas experiências; 

• Relata acontecimentos que ilustrem certas emoções. 

Nas grelhas, foram também colocados parâmetros que variavam de acordo com o 

objetivo principal da atividade a dinamizar. Seguem-se alguns exemplos: 

• Consegue associar o monstro das cores a cada emoção; 

• Consegue associar as emoções à coreografia da música; 

• Consegue verbalizar o que é a emoção da tristeza; 

• Associa o amor a vivências próprias; 

• Etc. 

Desta forma, com base nas grelhas de observação e registo (Apêndice III.), foi 

possível apurar a evolução do grupo em relação aos parâmetros previamente 

estabelecidos. O presente gráfico demonstra essa evolução ao longo do período de 

intervenção: 
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Gráfico 1. Evolução das crianças com base nas observações semanais 

 

Ao analisar o presente gráfico, é possível verificar que desde a primeira semana até à 

última existiu uma evolução gradual significativa. É algo muito gratificante, 

principalmente quando se compara o estado inicial do grupo com o estado final. 

Na última semana, em exceção de duas observações (verbaliza o que está a sentir e 

associa as emoções às suas experiências) que rondam os 90%, as restantes chegaram aos 

100%, o que significa que estes comportamentos e atitudes foram observados no total das 

crianças. 
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2. Contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico 

2.1. Caraterização 

2.1.1. Instituição 

O Agrupamento de Escola N.º1 de Beja é uma instituição de ensino da rede pública 

do Ministério da Educação, localizada no concelho de Beja com sede na Escola 

Secundária de Diogo Gouveia.  

Na sua globalidade é composto por dez unidades: sete escolas do 1.º ciclo e jardim de 

infância; duas escolas básicas com 2.º e 3.º ciclos e dois centros escolares com pré-escolar 

e 1.º ciclo e uma escola secundária com 3.º ciclo e ensino secundário. Segundo o PEA, as 

seguintes unidades encontram-se distribuídas por “(…) sete freguesias – Baleizão, 

Beringel, N. Sra. das Neves, S. Matias, Santa Vitória, Trigaches e Penedo Gordo (…)” 

(Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas N.o 1 de Beja, 2020, p. 9). 

A intervenção decorreu no Centro Escolar de Santiago Maior, mais propriamente na 

Escola Básica de Santiago Maior, uma das freguesias do vasto concelho de Beja.    

 

2.1.2. Ambiente educativo 

• Organização do tempo 

A organização do tempo em contexto de ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico é 

realizada normalmente pela professora titular. No entanto, o número de horas a lecionar 

de cada Área de Conteúdo é determino pela Matriz Curricular-base do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico. A carga horária semanal para os 3.º e 4.º anos de escolaridade referida na Matriz 

Curricular-base (Anexo I.) é a seguinte: 

o  Português – Mínimo de 7 horas; 

o Matemática - Mínimo de 7 horas; 

o Estudo do Meio - Mínimo de 3 horas; 

o Expressões Artísticas e Físico-Motoras - Mínimo de 3 horas; 

o Inglês - Mínimo de 2 horas; 

o Apoio ao Estudo - Mínimo de 1,5 horas; 
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o Oferta Complementar – 1 hora; 

o Atividades de Enriquecimento Curricular – Entre 3 e 5,5 horas; 

o Educação Moral e Religiosa – 1 hora. 

Com base nas necessidades/caraterísticas da turma e no documento base, o horário da 

turma da presente intervenção é o seguinte: 

Tabela 4. Horário da Turma 4.ºD 

Fonte: Silva, 2020. 

 

• Organização do espaço e materiais 

A sala de aula do respetivo grupo dispõe de uma secretária para a professora e de 

dezanove carteiras para os alunos. O grupo de alunos encontra-se sentado 

individualmente, à exceção de duas carteiras que estão ocupadas por alunos que são 

familiares, devido à situação pandémica e às regras de distanciamento social.  

O espaço educativo tem também à sua disposição as seguintes áreas: 

o Área para o computador; 

Horário 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

09:00h – 10:00h 
P M 

Direção de 

Turma de 

Inglês 
P M 

10:00h – 10:30h AE 

10:30h – 11:00h - Intervalo 

11:00h – 11:15h M 

P M EM P 
11:15h – 12:15h 

Reuniões/ 

Produção de 

Materiais 

12:15h – 13:45h - Almoço 

13:45h – 14:30h M P M EM P 

14:30h – 15:30h EM AE 

EXP 

M EXP 

15:30h – 16:00h  
Atendimento 

aos EE 
  

15:45h – 16:45h OC    
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o Área da biblioteca; 

o Área para a exposição de trabalhos e instrumentos de monitorização e avaliação; 

o Armário de arrumação dos dossiês, dicionários e fichas de trabalho; 

o Arrecadação com outro armário onde se guardam diversos materiais para 

experiências científicas, expressão plástica, etc.; 

o Cozinha, espaço ocupado por duas turmas, onde se desenvolve o apoio de alguns 

alunos e se encontram materiais matemáticos, de expressões, etc. 

 

• Dinâmica da sala 

Como foi referido anteriormente, os alunos encontram-se organizados 

individualmente nas suas carteiras, com exceção de quatro alunos. Na sua carteira, os 

alunos têm à sua disposição uma caixa com os cadernos e manuais referentes às diversas 

áreas de conteúdos e materiais de escrita e pintura. 

A ação educativa é desenvolvida de diversas formas, no entanto a metodologia 

praticada consiste, essencialmente, na dinamização de atividades/exercícios individuais 

que permitam não só a regulação dos mesmos relativamente às dificuldades e 

necessidades dos alunos como, também, prevenir o contacto devido à situação pandémica. 

 

2.1.3. Equipa Educativa 

A equipa educativa que desenvolve a ação pedagógica é constituída por uma 

professora titular, licenciada em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, na Universidade 

Aberta que conta com trinta e dois anos exercidos na profissão. 

Segundo a professora, a equipa educativa também é composta por uma: “(…) Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva – EMAEI dos meninos com Relatório 

Técnico-Pedagógico (RTP) e a colega do apoio socioeducativo, dos meninos com Plano 

de Acompanhamento Pedagógico do Aluno (PAPA). Dois alunos com Relatório Técnico-

Pedagógico (RTP) também têm Terapia da Fala onde há um feedback todas as semanas 

com o terapeuta. Uma aluna com RTP tem acompanhamento em psicologia” (Apêndice 

I.). 



 
 

 

53 

2.1.4. Grupo de crianças  

A turma em estudo encontra-se no 4.º ano de escolaridade do 1.º ciclo do ensino 

básico, denominada como 4.ºD. É composta por vinte e um alunos, catorze do sexo 

feminino e sete do sexo masculino. 

Tabela 5. Grupo de alunos 

 Meninos Meninas Totais 

9 anos 1 2 3 

10 anos 5 8 13 

11 anos 1 4 5 

Total de 
crianças 7 14 21 

Fonte: Própria 

No Apêndice I., a professora titular carateriza a turma como um grupo bastante 

heterogéneo. Quatro alunos encontram-se no Plano de Acompanhamento Pedagógico do 

Aluno (PAPA) com medidas universais e outros três alunos com Relatório Técnico-

Pedagógico (RTP). Este último grupo vai aumentar para quatro alunos, mas ainda falta 

aprovar um Relatório Técnico-Pedagógico (RTP), com medidas universais e seletivas. 

Quanto às necessidades, interesses e ritmos de aprendizagem, a professora titular no 

Apêndice I. refere que o grupo manifesta variados ritmos de aprendizagem e muitas 

dificuldades de aprendizagem manifestadas por oito alunos, evidenciadas principalmente 

na disciplina de Matemática. 

 

2.2. Atividades desenvolvidas 

As atividades foram desenvolvidas durante um período de dez semanas (desde 13 de 

abril a 15 de junho de 2021), e foram sempre submetidas à mesma metodologia. 

Embora o tema das emoções tenha surgido no pré-escolar com a necessidade de as 

crianças dialogarem sobre o assunto, no 1.º ciclo foram encontradas as mesmas 

problemáticas, senão até mais evidentes.  
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Há dois anos atrás, alunos entre os nove e onze anos sofreriam com a entrada na pré-

adolescência, com a dificuldade de compreender certos sentimentos e emoções. 

Atualmente, devido à situação pandémica, o estado mental destes alunos é cada vez mais 

preocupante, colocando esta área de trabalho numa das mais prioritárias.  

O tema foi introduzido de forma mais especificada em comparação com o pré-escolar, 

de modo a trabalhar as diversas emoções e para que fosse possível realizar uma avaliação 

diagnóstica sobre o estado dos alunos em relação ao presente tema. De seguida, iniciou-

se o aprofundamento do tema com atividades significativas que interligavam o interesse 

dos alunos à temática. Finalmente, concluiu-se com uma pequena atividade que 

permitisse visualizar o impacto que este processo teve nos alunos. Os resultados destas 

atividades encontram-se no Apêndice VIII. Registos no Caderno das Emoções, onde 

estão expostas as palavras e ilustrações de cada aluno ao longo deste percurso. 

Todas as atividades seguiram a mesma planificação que envolveu os seguintes pontos: 

Área Curricular; Domínio; Conhecimentos, Capacidades e Atitudes; Descrição das 

Atividades e Avaliação. Estas corresponderam sempre aos conteúdos programáticos 

referidos nas Aprendizagens Essenciais (2018/2019). 

Segue-se assim uma síntese das atividades desenvolvidas, com base nas planificações 

elaboradas (Apêndice V.), ao longo do percurso de intervenção em contexto de ensino do 

1.º Ciclo do Ensino Básico:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

55 

Tabela 6. Síntese das Atividades Desenvolvidas em contexto de 1.º Ciclo do Ensino Básico 

Fonte: Planificações em Contexto de Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico (2021). 

 

 

 

 

Área Curricular e Domínio 

Predominante 
Atividades Desenvolvidas Avaliação 

Português • Oralidade; 

• Leitura; 

• Escrita. 

1. “Introdução ao tema das 

Emoções”; 

2. Dramatização e mimica: 

“Expressão das 

Emoções”; 

3. “Pote das Sugestões”; 

3.1. “Pote das Sugestões: 

Produção de uma 

dramatização”; 

3.2. “Pote das Sugestões: 

Apresentação das 

dramatizações”; 

4. Produção de um texto 

coletivo: “Quando me 

sinto…”; 

5. “A importância das 

Emoções". 

• Produz discursos; 

• Articula saberes 

proporcionados pela escuta 

ativa e leitura; 

• Elabora um texto; 

• Exercita construções frásicas. 

Educação Artística 

– Artes Visuais 
• Experimentação 

e Criação. 

• Mobiliza saberes e processos; 

• Seleciona técnicas, ajustando-

as à intenção expressiva das 

suas representações. 

Educação Artística 

- Expressão 

Dramática/Teatro 

• Interpretação e 

Comunicação; 

• Experimentação 

e Criação. 

• Tem consciência da voz; 

• Tem consciência da expressão 

corporal: 

• Demonstra consciência de 

grupo, através da 

disponibilidade em colaborar 

com outros; 

• Mobiliza saberes e processos; 

• Cria, aplica e testa ideias; 

• Tem consciência da voz; 

• Colabora com outros. 
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2.2.1. Descrição e Reflexão das Atividades Desenvolvidas 

Atividade “Introdução ao tema das Emoções” (de 13 de abril a 4 de maio de 

2021) 

Descrição 

A presente atividade foi idealizada para abordar o tema, Emoções, pela primeira vez, 

sendo desenvolvido um jogo de perguntas e respostas. Para a realização do jogo foram 

necessários dois frascos com vários papéis coloridos dobrados, no primeiro encontravam-

se as emoções e no segundo as perguntas referentes às mesmas; um caderno preto A5 e 

material de escrita.  

O objetivo principal consistia em que os alunos retirassem uma emoção e uma 

pergunta e que respondessem à mesma no caderno através de texto escrito ou ilustração. 

 

Reflexões 

• 13 de abril de 2021: 

Em conversa com a professora titular, acordou-se que a componente curricular de 

Oferta Complementar iria passar de segunda-feira para terça-feira, possibilitando que, 

durante essa hora, se abordasse o tema das emoções. 

Sendo esta a primeira atividade e o facto de nunca ter estado em intervenção com um 

grupo do 4.º ano de escolaridade, a expetativa não era muito alta. Tinha a ideia pré-

concebida que os alunos se iriam desinteressar e que iriam ridicularizar o tema. Porém, 

excederam as minhas expetativas. O grupo, no geral, demonstrou-se bastante aberto à 

temática, envolveu-se nas perguntas e registou no caderno regularmente. Este caderno 

teria como objetivo o registo livre sobre o tema que estivesse a ser tratado sobre as 

emoções, sentimentos, pensamentos, etc.  

A verdade é que esta aula revelou ser muito positiva, permitiu que eles se começassem 

a familiarizar com o tema e que fossemos desenvolvendo uma relação mais íntima, de 

confiança e respeito. Permitiu, essencialmente, que se conhecêssemos mutuamente.  
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O facto de o grupo se ter envolvido de forma rápida ao tema, impossibilitou que 

intitulássemos o caderno e que trabalhássemos todas as emoções. Mas a meu ver, isso foi 

algo positivo. Quer dizer que eles se interessaram efetivamente pelo tema e que o diálogo 

sobre estes assuntos é algo o 1.º ciclo muito carece. 

Estas crianças que são tratadas como pequenos adultos têm problemas emocionais, 

como todos. No entanto, não têm tempo para explorar estes assuntos. Nos dias de hoje, e 

cada vez mais, é fundamental que a inteligência emocional seja trabalhada. 

Relativamente às emoções abordadas na presente atividade, apenas foi possível 

abordar duas: o medo e a felicidade/alegria. A pergunta retirada relativamente ao medo 

foi a seguinte: “O que poderia fazer para ajudar alguém que estivesse a sentir esta 

emoção?”. Os alunos demonstraram, no geral, compreender o que esta emoção significa 

e o que se deve fazer para a ultrapassar. Algumas das respostas foram: “ajudar a pessoa 

que está com medo, a sorrir e a divertir-se”, “tentar consolar a pessoa, através de um 

abraço”, “ajudar a que a pessoa não pense no assunto”, “conversar com ela” e “tentar que 

a pessoa tenha coragem e confiança”. Assim chegou-se à conclusão de que é possível 

vencer o medo com outras emoções, nomeadamente, a coragem e a felicidade/alegria. 

 

Imagem 16. Ilustração de um aluno sobre o medo 

A pergunta retirada quanto à emoção da felicidade/alegria foi a seguinte: “Qual foi o 

momento que mais me marcou onde eu estava a sentir esta emoção?”. A respostas foram 

muito variadas, muitos referiram o encontro de familiares quando a situação pandémica 

terminou; o nascimento de familiares; a viagem para outro país ou para os arquipélagos 

portugueses, etc.  
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Imagem 17. Ilustração de um aluno sobre a alegria/felicidade 

Um dos alunos referiu que queria responder à pergunta relativa à felicidade, mas com 

um momento marcante que lhe provocou muito medo. Esta atitude, demonstrou uma 

grande coragem do aluno que decidiu partilhar a experiência traumática com o grupo, a 

professora e, principalmente, comigo, um elemento estranho à sala.  

No final, concluiu-se muito brevemente a temática, referindo a importância que as 

emoções têm na vida e o controlo que exercem sobre nós. Um dos alunos chegou a referir 

que: “as emoções são o que fazem de nós seres humanos, sem elas não o seríamos”. A 

meu ver, o importante agora é continuar este jogo para que eles possam partilhar as suas 

experiências e desenvolver novos conhecimentos sobre as emoções, visto que apenas 

numa aula já realizámos um grande progresso.  

 

• 20 de abril de 2021: 

A presente aula correspondeu à continuação da atividade que não foi possível 

terminar. Esta foi iniciada com o mesmo jogo de perguntas e respostas, algo que os alunos 

se demonstraram ansiosos em começar. 

A turma está muito habituada a participar ativamente nas atividades, é algo que se 

revê na vontade que a maioria demonstra no decorrer das aulas. É importante ter a planta 

da sala bem assente e colocá-los todos a participar para que todos se sintam incluídos.  

Esta semana, a aula começou mais tarde quando não foi possível terminar as outras 

áreas curriculares a tempo. Isto provocou que os alunos não estivessem totalmente 

focados na atividade e que esta fosse realizada de forma mais sucinta.  

A primeira emoção retirada do frasco foi a culpa e a pergunta que saiu foi: “o que esta 

emoção me faz sentir?”. A segunda e última emoção retirada foi a tristeza e a respetiva 

pergunta que saiu foi: “o que esta emoção significa para mim?”. A exploração destas 
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emoções em particular foi mais complexa visto que os alunos demonstraram algumas 

dificuldades em diferenciá-las. Muitos associavam a culpa à tristeza e que o facto de se 

sentirmos culpa significa automaticamente que estamos tristes, o que não está errado. 

Para resolver esta situação coloquei-os a referir exemplos de situações em que sentissem 

tristes e outros em que se sentissem culpados. Esta diferenciação ajudou-os na 

compreensão do que cada emoção representa e quais as suas caraterísticas.  

 

Imagem 18. Ilustração de um aluno sobre a culpa 

 

Imagem 19. Ilustração de um aluno sobre a tristeza 

Para responder às perguntas, desta vez foi adotada uma metodologia mais pessoal e 

individual. No entanto, sendo este um grupo que gosta de partilhar, não correu da melhor 

forma por isso.  

 

• 27 de abril de 2021: 

Ao longo da semana anterior, os alunos relevaram-se muito entusiasmados para 

continuar o jogo de perguntas e respostas. Este entusiasmo prende-se com o facto de ser 

uma atividade que lhes dá liberdade de expressarem sem medo os seus sentimentos, as 

suas crenças e as suas experiências. A meu ver, a rotina excessiva que estas crianças têm 

e o facto de não terem um espaço que seja libertador, levou a que eles aguardassem com 

grande afinidade por estes momentos. 
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Esta aula decorreu da seguinte forma, dois alunos viriam ao quadro e retirariam uma 

emoção e uma pergunta. Primeiro era realizado um diálogo sobre a emoção, sobre o que 

significa, como os alunos se sentem quando a experienciam, etc., e só no final é que os 

alunos responderiam no caderno à pergunta que foi retirada. Este método possibilita que 

os alunos se expressem desenvolvendo as suas capacidades de comunicação, de 

articulação de conhecimentos, de produção de texto e de ilustração. 

A primeira emoção que saiu foi o amor com a seguinte pergunta: “como defines esta 

emoção?”. Foi das emoções que os alunos se sentiram mais à vontade para dialogar e 

transpor para o caderno, tanto em forma escrita ou como em forma de desenho. 

Muitos referiram as famílias e amigos como a fonte de amor que têm presentes nas 

suas vidas, enquanto outros referiram a parte romântica desta emoção e que sentir amor 

significa amar ou estar apaixonado por alguém. Um aluno chegou mesmo a referir que: 

“o amor é um sentimento estranho, faz-me sentir estranho. Às vezes não sei como 

comportar quando estou perto da pessoa de quem gosto”. Isto deve-se ao facto de alguns 

alunos já estarem a entrar na pré-adolescência e estes sentimentos são algo naturais no 

crescimento do ser humano.  

 

Imagem 20. Ilustração de um aluno sobre o amor 

Contudo, acho que a visão que eles têm desta emoção é muito positiva. Eles associam 

o amor como resolução para certos problemas e, principalmente, certas emoções como a 

tristeza.  

A segunda emoção que saiu foi a raiva e a respetiva pergunta foi: “o que posso fazer 

para controlar esta emoção?”. Não poderia ter saído uma pergunta melhor para explorar 

esta emoção. O grupo no seu geral é muito calmo, tirando alguns elementos que revelam 

atitudes agressivas fora da sala de aula, o que torna benéfico trabalhar esta emoção. 
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Durante o diálogo e nos cadernos, os alunos elaboraram ótimas propostas para 

controlar a raiva, como: “conto até três”, “respiro fundo e tento-me acalmar”, “vou para 

um lugar sossegado e fico um pouco sozinho” ou “peço ajuda quando não me consigo 

controlar”. Isto revela que eles têm consciência que a raiva é uma emoção que pode 

facilmente controlar as nossas ações e que é necessário tomar certas medidas para nos 

protegermos e às pessoas que estão à nossa volta. Foi, sem dúvida, o melhor momento da 

aula. Fiquei extramente surpreendida com as respostas e conselhos do grupo.  

 

Imagem 21. Ilustração de um aluno sobre a raiva 

Finalmente, terminámos as emoções com a coragem e a respetiva pergunta que saiu 

foi: “o que esta emoção me faz sentir?”. No diálogo que realizámos sobre esta emoção, 

os alunos demonstraram que compreendiam a sua essência, até referiram: “uma pessoa 

corajosa é alguém forte e capaz de superar os seus próprios medos”. No entanto, as 

respostas no caderno não corresponderam à pergunta que saiu. O grupo demonstra alguma 

dificuldade em explicar o que está a sentir, como se sente realmente, e assim muitos 

referiram que: “esta emoção torna-me corajoso”, “quando estou com os meus amigos sou 

corajoso” ou referiram situações em que se sentiram corajosos.  

 

Imagem 22. Ilustração de um aluno sobre a coragem 
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O facto de eles se sentirem confiantes para expressarem seja qualquer sentimento ou 

experiência naquele caderno, encaro-o como uma vitória. Significa que eles sabem que 

existe respeito pelas suas histórias e confiam que existirá confidencialidade. No entanto, 

eles revelam uma grande dificuldade em respeitar ou compreender as perguntas e 

responder consoante o que lhes é pedido. É algo que deve ser trabalhado e que irá fazer 

toda a diferença em todas as áreas de conteúdos.  

 

• 4 de maio de 2021: 

A presente aula serviu de conclusão à introdução das emoções. Restavam apenas duas 

questões do jogo que deviam ser respondidas: “qual é a emoção mais difícil de controlar? 

Porquê?” e “qual é a emoção que sentes maior parte do tempo?”. As respostas foram 

muito variadas.  

Na primeira pergunta, os alunos demonstraram estar muito divididos entre o medo, a 

tristeza e a raiva. Relativamente ao medo, muitos referiram que é uma emoção paralisante 

e que não os deixa raciocinar. Quanto à tristeza, muitos referiram que é uma emoção que 

os deixa com muita dor, com vontade de chorar e que é muito difícil desenvolver 

pensamentos positivos quando se encontram naquela situação. E quanto à raiva, alguns 

alunos referiram que é uma emoção muito controladora da mente e do corpo, que é muito 

difícil controlar algo que os deixa muito irritados.  

Na segunda pergunta, queria que os alunos se caraterizassem indiretamente, revelando 

o seu estado emocional na maior parte do tempo. A maioria dos alunos referiu a alegria; 

alguns a tristeza; a coragem, onde uma aluna referiu que: “eu tento ter sempre coragem e 

confiança em mim mesma” e o aborrecimento, algo que não tínhamos ainda falado mas 

que uma aluna referiu: “sinto aborrecimento porque não faço nada”. Esta última 

referência foi muito importante porque demonstrou que os alunos têm conhecimento de 

outras emoções sem ser aquelas que foram trabalhadas ao longo do jogo. 

Estas questões permitiram que eles se consciencializassem quanto ao seu estado 

emocional e da forma como este reage a certas emoções. Esta consciencialização é 

fundamental no caminho da compreensão da inteligência emocional. 
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Dramatização e mimica: “Expressão das Emoções” (5 de maio de 2021) 

Descrição 

As seguintes atividades inseriram-se numa aula de Expressão Dramática/Teatro, área 

que fomenta a expressividade do corpo e da mente. Neste sentido, foram desenvolvidos 

dois jogos que permitissem aos alunos expressar as emoções através do corpo, “A charada 

das emoções” individualmente e “Troca de bons sentimentos” a pares.  

Os materiais utilizados consistiram num dos frascos utilizados nas aulas anteriores e 

papéis com as diferentes emoções. 

 

Reflexão 

• 5 de maio de 2021: 

A mudança da sala para o espaço polivalente provoca uma exaltação no grupo o que 

por vezes é difícil controlar. No entanto, em grande grupo, foram estabelecidas regras de 

comportamento e a regra do silêncio o que facilitou no decorrer das atividades e 

consciencializou o grupo para ter um melhor comportamento. 

O jogo “A frase estragada” foi outra estratégia para que os alunos se concentrassem e 

se focassem, sendo que tinham que estar extramente atentos ao grupo de palavras que se 

ia formando e mais tarde à composição frásica/textual que se ia compondo. Foi uma boa 

estratégia para que eles se focassem no objetivo do jogo e que permanecessem assim para 

os seguintes jogos onde iríamos trabalhar as emoções. 

No segundo jogo “A charada das emoções” tentei incorporar outras emoções para 

além daquelas que tinham sido trabalhadas previamente, tais como: o tédio, a vergonha, 

o entusiasmo, a confusão e a calma.  

No geral, os alunos demonstraram muitas dificuldades em realizar expressões faciais 

distintivas entre emoções. Permaneceram muito tímidos e muitas das vezes não 

dramatizaram corretamente as emoções. No entanto, poderá dever-se ao facto deste grupo 

ter muito pouco contacto com a área da Expressão Dramática/Teatro. Nas aulas 

anteriores, os alunos revelaram conhecimento sobre as emoções e as suas caraterísticas e 
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até as ilustraram corretamente. Por isso, esta reação poderá estar relacionada com a falta 

experiências deste género o que resulta na timidez do grupo.   

No terceiro e último jogo “Troca de bons sentimentos”, que tinha como objetivo os 

alunos agruparem-se em pares e cada um escolher uma emoção sem revelar ao seu 

parceiro ou ao restante grupo. Um dos elementos do par questionaria o outro 

dramatizando a emoção que lhe saiu, enquanto o outro elemento responderia cumprindo 

as mesmas regras, tentando não quebrar a dramatização.  

Os alunos demonstram-se muito entusiasmados na realização desta atividade e o facto 

de estarem agrupados a pares auxiliou para que o grupo se descontraísse. O facto de terem 

alguém que os apoie e ajude nestas situações facilita quando necessitam de combater a 

timidez. Desta forma, a dramatização das emoções correu como o esperado, o grupo 

conseguiu corresponder aos objetivos predefinidos e, principalmente, conseguiram 

divertir-se e consciencializar-se sobre diversas emoções. 

 

Atividade “O Pote das Sugestões” (de 11 a 26 de maio de 2021) 

Descrição 

A presente atividade consistiu na interligação entre os interesses do grupo e a 

exploração das suas emoções. Foi idealizada e construída por eles, a partir de uma 

votação.  

Desta forma, foi elaborado um “Pote das Sugestões” onde os alunos iriam colocar a 

sua sugestão anonimamente. A cada sugestão retirada seria exposta no quadro e, no final, 

a sugestão que tivesses mais votos seria realizada nas próximas aulas.  

 

Reflexão 

• 11 de maio de 2021: 

A seguinte aula serviu para idealizar e planificar a próxima atividade a partir do “Pote 

das Sugestões”, onde os alunos colocaram o que desejavam fazer nas próximas aulas 

evolvendo a temática das emoções.  



 
 

 

65 

As primeiras reações dos alunos relativamente ao facto de serem eles a sugerir o que 

fazer durante a próximas semanas foram de entusiasmo e espanto. Este grupo não tem 

muita experiência a escolher e a explorar os seus interesses dentro da sala de aula. O 

maior objetivo era que o grupo se libertasse, que tivesse oportunidade de explorar 

livremente os seus interesses e que num ambiente repleto de motivação, confiança e 

empenho fosse trabalhado o campo emocional. 

Desta forma, as aprendizagens seriam interiorizadas com uma maior facilidade, 

devido à existência de um vínculo afetivo em relação à atividade. A meu ver, é a melhor 

forma para que eles entendam realmente a importância das emoções. 

Cada aluno recebeu um papel para colocar a sua sugestão anónima e no quadro foram-

se colocando as sugestões. Aquela que tivesse maior número de votos, assim dizendo, 

seria a escolhida. A maioria do grupo, treze alunos, sugeriram a realização de um teatro, 

enquanto os restantes sugeriram a elaboração de um desenho, a realização de um jogo, a 

produção de uma música e a elaboração de um texto sobre as emoções. O ideal seria ter 

realizado todas estas atividades, mas devido ao pouco tempo que é reservado para a Área 

das Expressões, apenas foi possível realizar a atividade que teve o maior número de votos.  

É evidente que os alunos demonstram uma grande afinidade com a Área da Expressão 

Dramática, no entanto é algo que não era muito trabalho nesta turma. O facto de terem 

sido eles próprios a escolher trabalhar algo dentro desta área e, para além disso, uma área 

que está evidentemente ligada ao campo emocional é algo muito positivo que reflete a 

evolução que o grupo tem vindo a fazer desde que começámos este “projeto”.  

 

“Pote das Sugestões: Produção de uma dramatização” (18 e 25 de maio de 2021) 

Descrição 

A presente atividade consiste na continuação da primeira aula onde realizámos a 

votação cuja atividade escolhida seria aquela a realizar nas próximas aulas. A atividade 

que teve um maior número de sugestões foi a produção de uma dramatização. Assim, 

estas duas aulas foram ocupadas com a produção do texto dramático a pares.  
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Reflexão 

• 18 e 25 de maio de 2021: 

Ao iniciar a aula, foi revisto o que foi escolhido e o processo de produção do texto 

dramático. Neste sentido, definiu-se que a dramatização poderia ser contextualizada de 

duas diferentes formas: ou os alunos encenavam duas pessoas a conversar sobre as 

emoções (Exemplo: Catarina e Mafalda a conversar sobre o amor e a raiva) ou encenavam 

duas emoções a conversar (Exemplo: Tristeza e Calma a conversar). Depois realizou-se 

a divisão da turma em grupos pares, devido ao facto de a turma ser número ímpar de 

alunos, uma aluna realizou atividade com a professor titular. 

A seleção dos grupos foi também realizada a partir do “Pote das Sugestões”, ou seja, 

todos os nomes dos alunos foram colocados no pote e foram retirados os devidos pares. 

Este método foi muito benéfico, os alunos não tiveram qualquer problema em trabalhar 

com o devido colega, aliás, foram muito cooperantes uns com os outros. 

Esta atitude reflete que o grupo tem experiência com a metodologia de trabalho em 

grupo, é algo que eles demonstram ter um grande prazer em dinamizar, mas que devido 

à situação pandémica tornou-se praticamente impossível de adotar estas estratégias. A 

retoma a estas metodologias apenas foi possível devido ao facto de o número de casos de 

covid-19 ter diminuído consideravelmente e ao facto da maioria dos alunos já ter idade 

obrigatória para utilizar a máscara. 

Deste modo, após a seleção aleatória dos grupos, estes juntaram-se numa carteira e 

começaram por realizar um brainstorming de ideias. Nesse momento, alguns alunos 

revelaram alguma dificuldade na produção do texto dramático, relativamente aos 

elementos que este deveria abordar. Após a exposição desta dificuldade, colocámos no 

quadro os elementos que deveriam seguir: o título, as personagens, o cenário, etc. Só 

depois de termos esclarecido todas as dúvidas e de os pares delinearem o processo que 

tencionavam seguir é que iniciaram a textualização. 

Durante este processo mantive-me perto dos grupos para auxiliar no que fosse 

necessário e para ir corrigindo alguns erros ortográficos. Os grupos comportaram-se 

harmoniosamente, respeitaram os seus pares e os devidos colegas, empenharam-se na 
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execução do trabalho, alcançaram todos os objetivos e excederam as minhas expetativas 

relativamente aos trabalhos em grupo.  

 

Imagem 23. Ilustração do texto dramático de um aluno 

Foi, sem dúvida, uma das melhores atividades realizadas com o grupo. Fiquei 

extramente entusiasmada com a evolução que o grupo tem demonstrado e com a forma 

como abraçaram esta atividade. 

 

“Pote das Sugestões: Apresentação da dramatização” (26 de maio de 2021) 

Descrição 

A presente aula corresponde à última fase da atividade “Pote das Sugestões” que 

resultou na elaboração de uma dramatização sobre as emoções. Esta fase consiste assim 

na apresentação dos trabalhos produzidos à turma, isto é, na dramatização do que foi 

realizado pelos grupos.  

 

Reflexão 

• 26 de maio de 2021: 

Após a elaboração a pares de um texto dramático sobre as emoções, os grupos tiveram 

que os apresentar à turma. Assim, foi adotado o contexto de uma sala de teatro à sala de 

aula, onde os grupos iriam dramatizar a sua pequena peça e os restantes colegas assistiam 

enquanto público.  
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Para a realização desta atividade foram elaboradas algumas regras com: a 

apresentação dos atores, das personagens e do título da dramatização e, principalmente, 

a adoção de um bom comportamento como o silêncio total, o respeito pelos colegas/atores 

e aplausos no final da encenação. 

Antes da apresentação os grupos tiveram tempo para ensaiar a dramatização. Quando 

terminaram, escolheram a ordem de apresentação e toda a atividade foi muito bem 

planeada pelos alunos. É de referir o profissionalismo e empenho de todo o grupo 

demonstrou na realização desta atividade. Demonstraram respeito pelo outro, entusiamo 

em participar e um comportamento exemplar. Superaram as minhas expetativas 

relativamente ao comportamento, à criatividade e ao respeito pela temática do texto.  

As dramatizações envolveram os dois exemplos definidos inicialmente, duas emoções 

a conversar ou duas pessoas a conversar sobre as suas emoções, e retrataram diferentes 

emoções o que foi muito positivo. Os enredos abordavam normalmente uma emoção boa 

e uma emoção má e, normalmente, a emoção boa tendia a acalmar/animar a má. Isto 

reflete evidentemente que os alunos compreenderam as estratégias a adotar para controlar 

certos tipos de emoções. 

No geral, o grupo compreendeu instantaneamente o que era necessário fazer e a 

importância que esta temática tem de ser trabalhada. As emoções são um tema difícil de 

abordar, principalmente com crianças que já estão a entrar na pré-adolescência. Por vezes 

é difícil que eles se sintam à vontade com os adultos ao seu redor e verbalizem o que 

sentem. Desta forma, eles conseguem trabalhar as suas emoções, o que compreendem 

sobre elas e conseguem partilhar as suas experiências e os seus conhecimentos com os 

seus colegas.  

Este é o ponto fulcral destas atividades, os alunos partilharem sobre as suas emoções, 

sobre o seu conhecimento emocional, e é a partir dessa partilha que é possível conhecer 

diferentes histórias e diferentes caminhos.  
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Produção de um texto coletivo: “Quando me sinto…” (25 de maio de 2021) 

Descrição 

A presente atividade consistiu na produção de um texto coletivo com o título inicial 

“Quando me sinto…”. Esta atividade permitiu aos alunos completarem o título com uma 

emoção, construírem um texto com base nas suas experiências, vivências e 

conhecimentos e, finalmente, que trabalharem os advérbios de quantidade e grau.  

 

Reflexão 

• 25 de maio de 2021: 

A produção de textos coletivos foi algo que muito trabalhámos durante a intervenção. 

Para além de permitir aos alunos aprofundarem um certo tema, proporciona que eles 

também desenvolvam certas competências relacionadas com a planificação de textos e a 

comunicação oral.  

No geral, todos os alunos demonstraram estar entusiasmados e motivados para 

construir o texto e introduzir as palavras-chave, os advérbios de quantidade e grau. A meu 

ver, a temática do texto proporcionou que isso acontecesse, quando os alunos exploram 

os seus interesses é algo que fazem com muito prazer. Este tipo de atividades permite 

assim a exploração de temas relevantes como as emoções, mas também o 

desenvolvimento de conteúdos programáticos que, neste caso, são gramaticais. A Área 

do Português é uma área muito transversal por estas razões, permite ao professor trabalhar 

temáticas fundamentais ao crescimento dos alunos enquanto seres humanos e também 

desenvolve certas capacidades fundamentais à futura vida profissional. 

Na produção do texto os alunos referiram diversas vivências que relacionaram com a 

emoção escolhida: “sinto-me muito feliz quando estou com a minha família e amigos” e 

“os sítios onde me sinto feliz são em casa, na praia, no carro, no parque, no centro 

comercial, na escola…”. Também referiam caraterísticas que consideram especificas 

desta emoção como “quando me sinto tão feliz faço o que tanto gosto de fazer: atividades 

como jogar, desenhar, brincar, cantar, dançar, passear…” e referiram também 

caraterísticas antagónicas à presente emoção “quando me sinto menos feliz é quando 
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penso que consigo fazer uma coisa e depois corre bastante mal. Também não me sinto 

muito bem quando fico sozinho, quando me ignoram demasiado, quando estou 

excessivamente longe das pessoas que gosto…”. 

Foi uma ótima atividade que permitiu trabalhar de uma forma mais aprofundada uma 

certa emoção enquanto nas primeiras atividades as emoções foram exploradas muito 

superficialmente. Esta atividade proporcionou um momento de partilha de vivências, 

conhecimentos e experiências, o que, geralmente, permite uma melhor compreensão dos 

conteúdos desenvolvidos. Ao dialogarem, partilharem e argumentarem, os alunos estão a 

formular conhecimentos próprios e a articulá-los com as informações fornecidas pelos 

colegas, é um momento de constante aprendizagem. 

Desta forma, foi possível concluir todos os objetivos estabelecidos inicialmente e 

explorar mais aprofundadamente a emoção escolhida que neste caso foi a felicidade. Esta 

esteve em concorrência com a solidão, o que na minha opinião teria desenvolvido uma 

atividade muito interessante e que poderia ter sido trabalhada caso existisse tempo. 

Resumidamente, foi uma atividade que proporcionou um grande desenvolvimento de 

capacidades relativas à educação emocional, à produção de texto e conteúdos gramaticais.  

 

“A importância das Emoções" (8 e 15 de junho de 2021) 

Descrição 

A presente atividade conclui o projeto relativo às emoções a partir da produção de um 

texto ou da ilustração no caderno individual abordando a importância desta temática. Esta 

atividade tem não só como objetivo terminar o trabalho desenvolvido como também 

avaliar o que os alunos adquiriram desta experiência.  

 

Reflexões 

• 8 de junho de 2021: 

O objetivo desta aula seria concluir o projeto sobre a temática das emoções e avaliar 

realmente o que os alunos compreenderam ao longo deste processo a partir da produção 
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de um texto ou da ilustração e da posterior apresentação e discussão sobre a importância 

das emoções. No entanto, não foi possível iniciar esta atividade devido à necessidade que 

os alunos tiveram de abordar o tema do bulliyng, tema que tem sido muito referido nas 

últimas aulas.  

Contextualizando a situação, a turma é composta por vinte e um alunos, sendo que 

três deles são naturais do Brasil enquanto os restantes são naturais de Portugal. Dois dos 

alunos brasileiros já tinham expressando uma grande necessidade em falar sobre o 

bullying e as consequências que têm vivido ao sofrer em relação a certas discriminações.  

Assim, foi acordado com a professora titular que cada aluno iria ilustrar no seu 

caderno individual uma imagem que para si representasse o bullying e que não seria para 

mostrar ao grupo.  

Não só os alunos que revelaram sofrer de bullying como também os restantes se 

demonstraram empenhados na atividade e realizaram ilustrações muito próprias do que 

entendem ser o bullying. 

 

Imagem 24. Ilustração de um aluno sobre o bullying 

 

• 15 de junho de 2021: 

Devido ao facto de não termos conseguido colocar em prática a planificação 

idealizada na aula anterior, foi na última semana que concluímos e avaliámos do percurso 

percorrido ao longo destes três meses.  

A partir da produção de um pequeno texto com poucas palavras ou até mesmo a partir 

de uma ilustração, os alunos exploraram a importância que, segundo eles, têm as emoções 

na nossa vida, no nosso dia a dia.  
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Em diálogo, os alunos revelaram que existem várias emoções e muitas delas não as 

compreendemos quando as estamos a sentir, referiram, igualmente, a dificuldade que 

existe em controlar certas emoções. E finalizaram referindo que as emoções são aquilo 

que nos torna humanos, são as caraterísticas mais importantes que temos e têm uma 

grande força no controlo das nossas ações, por isso devem ser trabalhadas e 

compreendidas para que seja possível viver uma vida harmoniosa e responsável. 

Um dos alunos chegou mesmo a referir que “quando não conseguimos controlar as 

nossas emoções, por exemplo a raiva, não estamos apenas a magoar-nos a nós próprios, 

também podemos magoar as pessoas à nossa volta, os nossos amigos, a nossa família, que 

não têm culpa da forma como se estamos a sentir e da forma como reagimos a esses 

sentimentos”. A meu ver, foi a melhor forma de terminar esta jornada, demonstrando que, 

no geral, os alunos conseguiram fazer algumas evoluções. Mas, por outro lado, é 

importante referir que este trabalho é árduo e deve ser contínuo. Acredito que se tivesse 

sido disponibilizado mais tempo para abordar a temática, o desenvolvimento do grupo 

teria sido ainda mais significativo. 

 

Imagem 25. Ilustração de um aluno referente à importância das emoções 

 

2.3. Análise dos Resultados 

Em semelhança com o pré-escolar, no 1.º ciclo foram também elaboradas grelhas de 

observação e registo de forma a assinalar a evolução do grupo. Os parâmetros que 

permaneceram os mesmos em todas as atividades, foram os seguintes: 

• Verbaliza sobre as diversas emoções; 

• Descreve as diversas emoções; 

• Descreve vivências/experiências que ilustrem as respetivas emoções; 

• Consegue distinguir as diversas emoções; 
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• Elabora estratégias para conseguir lidar com certas emoções. 

Também foram incluídos parâmetros que se alteravam de atividade para atividade, 

correspondendo assim aos objetivos principais de cada uma. Seguem-se alguns exemplos:  

• Escreve sobre uma ou mais emoções no respetivo caderno; 

• Ilustra livremente situações/vivências reais ou imaginárias sobre um ou mais 

emoções; 

• Dramatiza as emoções corretamente; 

• Realiza expressões faciais específicas das seguintes emoções; 

• Elaborou uma sugestão relacionada com a temática das emoções; 

• Etc. 

Desta forma, a partir Grelhas de Observação e Registo das Atividades Desenvolvidas 

(Apêndice VII.) foi possível reunir dados que evidenciam a evolução do grupo ao longo 

do período de intervenção.  Os comportamentos e atitudes idealizados inicialmente foram 

o ponto de partida para construir estas grelhas de observação. Com base nos mesmos, o 

presente gráfico elucide a evolução do grupo: 

Gráfico 2. Evolução dos alunos com base nas observações das atividades desenvolvidas 

 

Ao analisar o presente gráfico, é possível evidenciar um grupo com um ponto de 

partida muito encorajador. No entanto, o grupo demonstrou, dia após dia, que conseguia 

alcançar melhores resultados e assim o fez.  
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Comparando as observações do dia um para a dia onze, é evidente que existiu uma 

grande evolução. E ainda é possível evidenciar que em três datas – 11, 18 e 25 de maio – 

os comportamentos e atitudes foram observados em 100% dos alunos. 

A meu ver, a evolução foi muito positiva, embora eu considerar que este grupo 

poderia ter chegado mais longe caso a intervenção tivesse sido mais longa e o tempo 

atribuído à exploração deste tema fosse maior. Isto é, com um maior tempo de intervenção 

teria sido possível elevar os objetivos e aprofundar certos aspetos da temática. 
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Considerações Finais 

Terminada esta investigação, resta-nos considerar todo o processo envolvido na sua 

construção, nomeadamente, a implementação de estratégias baseadas na educação 

emocional em contexto de Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Relativamente ao processo de intervenção, foi possível evidenciar uma evolução 

significativa em ambos os grupos. No entanto, é necessário apontar as divergências que 

existiam nos diferentes contextos.  

O primeiro grupo, de educação pré-escolar, constituído por vinte crianças com idades 

compreendidas entre os quatro e seis anos de idade, inicialmente demonstrou ter algumas 

dificuldades na comunicação e compreensão do campo emocional, no entanto teve uma 

evolução coesiva. Ao longo das semanas de intervenção, as crianças foram-se 

consciencializando relativamente ao conhecimento e compreensão das emoções. No final, 

demonstraram-se mais abertas para comunicar sobre o tema, principalmente em 

discussões de grande grupo, e para explorar livremente este campo no Canto das 

Emoções, construído pelas mesmas.  

O segundo grupo, do 4.º ano de escolaridade do 1.º ciclo, constituído por vinte e um 

alunos com idades que variavam entre os nove e onze anos de idade, demonstrou ter 

algum conhecimento prévio sobre o campo emocional, no entanto, foi observada a 

necessidade de trabalhar o tema. A evolução ao longo das semanas revelou-se 

inconstante, com alguns altos e baixos nas observações registadas, mas no geral verificou-

se um progresso muito encorajador no contacto entre os alunos e as suas próprias 

emoções. 

Posto isto, é de referir que se a intervenção tivesse uma maior duração, era possível 

que os resultados fossem ainda mais significativos e as capacidades adquiridas tornar-se-

iam mais ricas. Este é um trabalho que deve ser regular e contínuo, o que se poderá perder 

ao longo do tempo. 

No início do presente estudo, foram levantadas as seguintes questões, que orientaram 

a conceção do mesmo: 
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o Será dada a devida importância à educação emocional, tanto no pré-escolar como 

no 1.º ciclo? 

o A abordagem e compreensão das emoções permite que os alunos lidem melhor 

com as diversas situações emocionais nos diversos contextos? 

o A implementação de estratégias relacionadas com a educação emocional 

permitirão tanto o desenvolvimento de conhecimentos emocionais como também 

científicos? 

A educação emocional encontra-se referenciada nos documentos orientadores, tanto 

de pré-escolar como de 1.º ciclo. No entanto, a meu ver, tem uma menção muito sucinta 

dada a relevância que este tema tem atualmente e, principalmente, dadas as consequências 

que as crianças enfrentam por não conseguirem navegar o campo emocional. Com base 

nesta perspetiva, nos dias de hoje, a implementação de estratégias alusivas à educação 

emocional está, indiscutivelmente, dependente das escolhas metodológicas do 

educador/professor.  

É incontestável que a compreensão e regulação das emoções e sentimentos 

proporciona aos alunos um bem-estar com eles próprios e, por acréscimo, com os outros. 

Sendo a escola o primeiro local onde as crianças estabelecem relações fora do seio 

familiar e aprendem a viver em comunidade, a inteligência emocional é uma competência 

fundamental. Por outro lado, se a criança estiver bem mental e fisicamente, encontrar-se-

á mais propicia a aprender, a questionar, a comunicar, a conhecer, a crescer.  

Com fundamento na observação de ambos os grupos, a exploração da educação 

emocional não se encontra apenas relacionada ao alfabetismo emocional. Aliás, ao longo 

do processo de intervenção foram dinamizadas diversas atividades transversais que 

desenvolviam outras competências inerentes às áreas como Português, Expressão 

Plástica, Expressão Dramática, Estudo do Meio, entre outras. Consequentemente, ao 

desenvolver a educação emocional também estávamos a fomentar aprendizagens 

relacionadas com outras áreas, implicitamente.  

Para os profissionais de educação interessados, a minha sugestão consiste na 

construção de um espaço/material que permita aos educandos explorar livremente as suas 

emoções e sentimentos, isto depois de ter sido realizada uma introdução a cada emoção. 
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Este espaço/material possibilitará que eles se sintam livres e que partilhem com outros as 

suas emoções. 

A realização deste estudo, na minha opinião, foi muito construtiva, devido à 

importância da educação emocional, à necessidade que existe de explorar as emoções 

com as crianças/alunos, à exploração da temática, à resposta encorajadora de ambos os 

grupos mas, principalmente, devido à consciencialização que esta experiência me 

transmitiu. 

Ao longo deste processo também foram sentidas algumas limitações. Uma delas foi a 

pouca informação que existe em Portugal relativamente à abordagem desta metodologia. 

É evidente que o paradigma quanto às questões mentais está a mudar, no entanto ainda se 

encontramos num tempo de viragem, o que reflete na falta de apoios e instrumentos 

relativamente a este tema. É também importante referir que uma das limitações, 

principalmente no 1.º ciclo, foi o tempo existente, que na minha opinião demonstrou ser 

reduzido para abordar temáticas como esta. 

É mais fácil focar nos conteúdos programáticos a lecionar ou das fichas dos manuais 

que devem ser feitas, mas ser educador/professor vai muito mais além desse pensamento. 

E é uma crença que é muito difícil desconstruir. Ser educador/professor não significa 

apenas formar bons profissionais, compreendidos nas suas áreas, significa também formar 

seres humanos compreendidos no seu eu interior, e quando o eu passa a fazer parte do 

nós, dos outros e do mundo. É o conjunto destas capacidades e conhecimentos que fazem 

um ser humano o mais completo possível. Segundo Cury (2005): “Os bons professores 

ensinam os seus alunos a explorar o mundo em que estão. (…) Os professores fascinantes 

ensinam os alunos a explorar o mundo que são, o seu próprio ser. A educação segue as 

notas da emoção” (Cury, 2005, p. 68). 
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Apêndice I. Entrevistas 

Guião de Entrevista à Educadora  

Tema: Ação pedagógica envolvendo as Emoções em contexto de pré-escolar. 

Objetivo: Caraterizar a importância da abordagem das Emoções em contexto de pré-

escolar. 

Blocos Objetivos Específicos Formulário das Perguntas 

Bloco I: 

Legitimação da entrevista e 

motivação do entrevistado. 

• Legitimar a entrevista; 

• Informar o entrevisto do 

propósito da entrevista; 

• Motivar o entrevistado. 

→ Agradecer a participação do entrevistado; 

→ Informar o entrevistado sobre o propósito 

da entrevista;  

→ Salientar a importância da entrevista para 

a concretização do trabalho; 

→ Assegurar a confidencialidade das 

declarações prestadas; 

→ Pedir autorização para a gravação do 

áudio durante a entrevista. 

Bloco II: 

Formação e percurso 

profissional do entrevistado 

• Averiguar qual a formação 

do entrevistado; 

• Conhecer o percurso 

profissional realizado pelo 

entrevistado. 

1. Qual a sua formação? 

2. Em que instituição superior concretizou a 

sua formação? 

3. Há quantos anos exerce a profissão? 

4. Em que instituições exerceu funções? 

5. Há quantos anos se encontra na presente 

instituição? 

Bloco III: 

Opinião do entrevistado a 

cerca da temática das 

Emoções  

• Averiguar qual a opinião do 

entrevisto a cerca da 

temática das Emoções, em 

vários aspetos. 

6. Qual é a sua opinião a cerca da 

importância das Emoções em contexto de 

pré-escolar? 

7. É uma temática que tem impacto no dia a 

dia das crianças? 

8. Considera ser uma temática que necessita 

ser trabalhada mais aprofundadamente, 

considerando os dias de hoje? 
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Bloco IV: 

Ação educativa das Emoções 

no dia a dia do grupo 

• Recolher dados sobre 

quantas vezes este tema 

surge ao longo do dia; 

• Identificar a necessidade de 

trabalhar este tema com o 

grupo em questão. 

9. Com que regularidade as emoções são 

referidas pelas crianças? 

10. Existe necessidade em trabalhar este 

tema? 

11. Como abordava as emoções com as 

crianças no seu dia a dia? 

Bloco V: 

Caraterização do grupo nas 

atividades relacionadas com 

as Emoções 

• Averiguar como o 

entrevistado carateriza o 

comportamento do grupo 

em relação às atividades; 

• Compreender o interesse do 

grupo em relação ao tema. 

12. O grupo demonstrava interesse na 

abordagem do tema? 

13. Como classifica o desempenho das 

crianças nas atividades referentes ao 

tema? 

14. Considera que existe dificuldade das 

crianças a transmitirem as emoções de 

forma adequada e adaptada aos contextos, 

no geral? 

15. Qual tem sido a evolução das crianças 

desde que começámos a trabalhar as 

emoções? 

Bloco VI: 

Intervenção realizada pela 

estagiária  

• Compreender o que pode ser 

melhorado na intervenção 

pedagógica; 

• Averiguar o que ainda pode 

ser trabalhado dentro do 

tema. 

16. O que pode ser melhorado na 

implementação das emoções? 

17. O que ainda pode ser trabalhado dentro do 

tempo? 

18. Na sala de aula, qual é a área onde as 

crianças podem explorar livremente as 

emoções? 

Bloco VII 

Finalização da entrevista 

• Terminar a entrevista; 

• Agradecer a ajuda prestada. 

19. Gostaria de acrescentar mais alguma 

coisa? 

 

→ Obrigada por esta ajuda e por facultar 

toda a informação necessária. Será muito 

importante para a realização de todo o 

trabalho. 
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Análise de Conteúdo da Entrevista dirigida à Educadora 

Tema: Ação pedagógica envolvendo as Emoções em contexto de pré-escolar. 

Objetivo: Caraterizar a importância da abordagem das Emoções em contexto de pré-

escolar. 

Categoria Subcategoria Indicadores 

Formação e percurso 

profissional do entrevistado. 

Formação inicial “(…) Bacharelato em Educação de Infância no 

Magistério Primário de Beja”. 

 

Formação complementar “(…) complemento de Formação Científico 

Pedagógica em Educação de Infância na 

Escola Superior de Educação de Infância”. 

Percurso profissional “Exerço a profissão há 33 anos, passando pelo 

Centro Social e Paroquial do salvador em Beja, 

Centro Infantil Coronel Sousa Tavares em 

Beja, Agrupamento de Escolas de Cuba, 

Agrupamento de Escolas de Ferreira, 

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Beja e já há 

dois anos no Agrupamento de Escolas n.º 2 de 

Beja”. 

Opinião do entrevistado a 

cerca da temática das 

Emoções 

A importância da temática “As emoções são muito importantes no 

desenvolvimento da criança  em idade pré-

escolar pois  estas estão a construir a sua 

identidade  e este contexto é propício a todas as 

aprendizagens e experiências significativas”. 

O impacto da temática no 

quotidiano das crianças 

“Sim, tem muito impacto no dia a dia das 

crianças, nas suas experiências, nas suas 

relações com o adulto e  com as outras crianças 

(…)”. 



 
 

 

86 

A frequência de abordagem desta 

temática 

“Esta temática deve ser abordada todos os dias 

no jardim de infância, principalmente durante 

o desenvolvimento das atividades”. 

“É transversal a todos os  conteúdos, no entanto 

deve sempre existir intencionalidade na forma 

como as emoções são  trabalhadas. Pode e 

devem existir momentos criados pelo 

educador,  em que são abordadas de forma 

mais intencional, dando oportunidade às 

crianças para falarem sobre elas”. 

Ação educativa das Emoções 

no dia a dia do grupo 

Regularidade da abordagem do 

tema pelo grupo 

“As crianças são muito genuínas e muitas 

vezes ao longo do dia  manifestam estados de 

espírito e  emoções variadas, que não devem 

ser desvalorizadas pelo adulto. É neste 

momento que o educador deve estar atento 

para poder abordar com mais intencionalidade 

cada uma desssas emoções manifestadas pela 

criança”. 

Necessidade de desenvolver a 

temática 

“Na minha opinião é uma temática muito 

interessante que pode e deve ser abordada com 

o grupo. Não devia ser só nos primeiros anos 

de vida, devia haver momentos instituidos em 

todos os  ciclos de ensino em que os alunos 

pudesse falar e trabalhar esta temática. Muitas 

vezes, priorizam-se os currículos  e os 

programas e descuida-se este tema tão 

importante para a formação  de cada um como 

ser único”. 

Abordagem da temática pela 

educadora 

“No dia a dia, sempre que é oportuno, quando 

existe alguma situação que o permita, as 

crianças são levadas a pensar e a falar sobre as 

emoções, sobre aquilo que sentem”. 

“(…) existem instrumentos na organização do 

ambiente educativo, tais como  diário de 
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Turma (gostei/não gostei),  e outros que 

servem também para  fazer o registo  destes 

momentos que em grupo são depois 

debatidos”. 

“(…) por outro lado, períodicamente 

instituem-se momentos por excelência para 

falar sobre as  emoções, procurando 

intencionalizar e também muitas vezes 

recorrendo a situações quotidiano, recorrendo 

por exemplo a um filme ou um livro, uma 

conversa, uma situação que ocorre, etc.”. 

Caraterização do grupo nas 

atividades relacionadas com 

as Emoções 

Interesse demonstrado “As crianças demonstram sempre muito 

agrado na abordagem deste tema e pela minha 

experiência quanto mais estas experiências lhe 

são proporcionadas mais ricas se tornam e mais 

participadas por todos os elementos do grupo”. 

Desempenho  “(…) eles mostram-se sempre muito recetivos 

e interessados, dependendo da forma como 

lhes são apresentadas as situações”. 

Dificuldades “Considero que as crianças apresentam alguma 

dificuldade  quando não são estimuladas neste 

sentido. As famílias passam muito pouco 

tempo de qualidade com as suas crianças e 

muitas vezes não existe espaço para ouvi-las e 

falar com elas sobre estas coisas. Quando se 

lhes dá espaço e confiança para o fazerem elas 

conseguem fazê-lo e de uma forma muitas 

vezes surpreendente para nós adultos”. 

Evolução  “Sinto que o grupo evoluiu, mostrou-se 

interessado e participativo e foi positivo 

reforçar mais uma vez  esta temática, que tem 

sido por mim sempre muito valorizada e 

trabalhada”. 

Intervenção realizada pela 

estagiária 

Melhoramentos “(…) pode sempre ser melhorado  o trabalho e 

diversificado. O grupo é muito numeroso e por 
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vezes não temos muito tempo para ouvir as 

crianças, nas suas interações, no seu espaço de 

brincar sózinho ou com os seus pares. Ouvir a 

criança é essencial também para a poder 

entender como esta se sente, o que pensa e o 

que verbaliza. É necessário que o adulto 

institua também momentos só para ouvir e 

observar cada criança”. 

Sugestões “Dar continuidade a este tema e estar  sempre 

atento a cada uma das crianças e ao grupo. 

Trabalhar as emoções no Domínio da 

Educação Artística (Artes Visuais, Jogo 

Dramático/Teatro, Música e Dança),  poderá 

ser um bom trabalho futuro”. 

Área de expressão livre das 

emoções 

“Na minha opinião em todo o espaço da sala as 

crianças podem fazê-lo. No  entanto, o Espaço 

do Faz de conta é um espaço por excelência 

para a criança poder fazê-lo livremente. 

Através do Jogo Simbólico e do Jogo 

Dramático, disponibilizando diferentes 

materiais e adereços, a criança consegue criar 

personagens, criar situações, interagir com os 

outros e livremente pode explorar as suas 

emoções e sentimentos”. 
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Guião de Entrevista à Professora Titular 

Tema: Ação pedagógica envolvendo as Emoções em contexto de ensino do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico. 

Objetivo: Caraterizar a importância da abordagem das Emoções em contexto de 1.º 

Ciclo do Ensino Básico. 

Blocos Objetivos Específicos Formulário das Perguntas 

Bloco I: 

Legitimação da entrevista e 

motivação do entrevistado. 

• Legitimar a entrevista; 

• Informar o entrevisto do 

propósito da entrevista; 

• Motivar o entrevistado. 

→ Agradecer a participação do entrevistado; 

→ Informar o entrevistado sobre o propósito 

da entrevista;  

→ Salientar a importância da entrevista para 

a concretização do trabalho; 

→ Assegurar a confidencialidade das 

declarações prestadas; 

→ Pedir autorização para a gravação do 

áudio durante a entrevista. 

Bloco II: 

Formação e percurso 

profissional do entrevistado 

• Averiguar qual a formação 

do entrevistado; 

• Conhecer o percurso 

profissional realizado pelo 

entrevistado. 

1. Qual a sua formação? 

2. Em que instituição superior concretizou a 

sua formação? 

3. Há quantos anos exerce a profissão? 

4. Em que instituições exerceu funções? 

5. Há quantos anos se encontra na presente 

instituição? 

Bloco III: 

Opinião do entrevistado a 

cerca da temática das 

Emoções  

• Averiguar qual a opinião do 

entrevisto a cerca da 

temática das Emoções, em 

vários aspetos. 

6. Qual é a sua opinião a cerca da 

importância das Emoções em contexto de 

ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico? 

7. É uma temática que tem impacto no dia a 

dia dos alunos? 

8. Considera ser uma temática que necessita 

ser trabalhada mais aprofundadamente, 

considerando os dias de hoje? 
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Bloco IV: 

Ação educativa das Emoções 

no dia a dia do grupo 

• Recolher dados sobre 

quantas vezes este tema 

surge ao longo do dia; 

• Identificar a necessidade de 

trabalhar este tema com o 

grupo em questão. 

9. Com que regularidade as emoções são 

referidas pelos alunos? 

10. Existe necessidade em trabalhar este 

tema? 

11. Como abordava as emoções com as 

crianças no seu dia a dia? 

Bloco V: 

Caraterização do grupo nas 

atividades relacionadas com 

as Emoções 

• Averiguar como o 

entrevistado carateriza o 

comportamento do grupo 

em relação às atividades; 

• Compreender o interesse do 

grupo em relação ao tema. 

12. O grupo demonstrava interesse na 

abordagem do tema? 

13. Como classifica o desempenho dos alunos 

nas atividades referentes ao tema? 

14. Considera que existe dificuldade dos 

alunos a transmitirem as emoções de 

forma adequada e adaptada aos contextos, 

no geral? 

15. Qual tem sido a evolução dos alunos 

desde que começámos a trabalhar as 

emoções? 

Bloco VI: 

Intervenção realizada pela 

estagiária  

• Compreender o que pode ser 

melhorado na intervenção 

pedagógica; 

• Averiguar o que ainda pode 

ser trabalhado dentro do 

tema. 

16. O que pode ser melhorado na 

implementação das emoções? 

17. Que sugestões pode dar para o 

seguimento do trabalho? 

Bloco VII 

Finalização da entrevista 

• Terminar a entrevista; 

• Agradecer a ajuda prestada. 

18. Gostaria de acrescentar mais alguma 

coisa? 

 

→ Obrigada por esta ajuda e por facultar 

toda a informação necessária. Será muito 

importante para a realização de todo o 

trabalho. 
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Análise de Conteúdo da Entrevista dirigida à Educadora 

Tema: Ação pedagógica envolvendo as Emoções em contexto de ensino do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico. 

Objetivo: Caraterizar a importância da abordagem das Emoções em contexto de 1.º 

Ciclo do Ensino Básico. 

Categoria Subcategoria Indicadores 

Formação e percurso 

profissional do entrevistado. 

Formação  “(…) Licenciatura para professora do 1.º ciclo 

do ensino básico na Universudade Aberta”. 

Percurso profissional “Exerço a profissão há 32 anos completos em 

outubro de 2020”. 

“(…) passei por vários agrupamentos como 

Mértola, Ourique, Cuba, N.º1 e N.º2 de Beja 

(…)” 

“(…) há 12 anos que exerço funções no 

Agrupamento de Escolas N.º1 de Beja”. 

Opinião do entrevistado a 

cerca da temática das 

Emoções 

A importância da temática “É importante os alunos saberem gerir as suas 

emoções para terem sucesso não só educativo 

mas também na sua vida extraescolar.”. 

O impacto da temática no 

quotidiano dos alunos 

“(…) sim, é uma temática com muito 

impacto”. 

A frequência de abordagem desta 

temática 

“(…) é uma temática de vai sendo cada vez 

mais necessária a ser trabalhada”.  

Ação educativa das Emoções 

no dia a dia do grupo 

Regularidade da abordagem do 

tema pelo grupo 

“(…) diariamente”. 

Necessidade de desenvolver a 

temática 

“(…) existe uma grande necessidade em 

trabalhar em tema com o grupo”. 

Abordagem da temática pela 

professora 

“A partir de situações reais do dia a dia dos 

alunos”. 
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Caraterização do grupo nas 

atividades relacionadas com 

as Emoções 

Interesse demonstrado “(…) o grupo demonstrava interesse na 

abordagem do tema regularmente”. 

Desempenho  “(…) muito bom”. 

Dificuldades “(…) não, no geral”. 

Evolução  “(…) boa”. 

Intervenção realizada pela 

estagiária 

Melhoramentos e Sugestões “Alguns jogos lúdicos no espaço polivalente”. 
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Apêndice II. Planificações em contexto de Educação Pré-Escolar 

Semana de 17 a 19 de novembro de 2020 

Leitura da história O Monstro das Cores de Anna Llenas  

Número de crianças: 19 Data: 17 de novembro de 2020 Duração: 55 minutos 

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

Construção da 

identidade e da 

autoestima 

• Conhecer e aceitar as suas 

características. 

Leitura da história O 

Monstro das Cores de 

Anna Llenas 

• Expressa as suas emoções e 

sentimentos e reconhece também 

emoções e sentimentos dos 

outros. 

o Livro O Monstro 

das Cores de 

Anna Llenas. 

Conversa sobre a 

história 

 

Ilustração da história o Canetas de feltro; 

o Lápis de cor; 

o Lápis de carvão; 

o Borracha; 

o Folha branca A4. 
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Número de crianças: 19 Data: 17 de novembro de 2020 Duração: 55 minutos 

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à 

Escrita: 

Prazer e motivação 

para ler e escrever 

• Compreender que a leitura e a 

escrita são atividades que 

proporcionam prazer e 

satisfação; 

• Estabelecer razões pessoais 

para se envolver com a leitura. 

 

Leitura da história O 

Monstro das Cores de 

Anna Llenas 

• Ouve atentamente histórias; 

• Revela satisfação pelas 

aprendizagens. 

o Livro O Monstro 

das Cores de 

Anna Llenas. 

Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à 

Escrita: 

Comunicação Oral 

• Compreender mensagens orais 

em situações diversas de 

comunicação; 

• Usar a linguagem oral em 

contexto, conseguindo 

comunicar eficazmente; 

Conversa sobre a 

história 

 

• Ouve os outros e responde 

adequadamente, apresentando as 

suas ideias e saberes; 

• Elabora frases completas; 

• Relata acontecimentos. 

 

Domínio da 

Educação Artística:  
• Desenvolver capacidades 

expressivas e criativas através 

Ilustração da história 

 

• Tem prazer em explorar e utilizar, 

nas suas produções, modalidades 

o Canetas de feltro; 

o Lápis de cor; 

o Lápis de carvão; 



 
 

 

95 

Número de crianças: 19 Data: 17 de novembro de 2020 Duração: 55 minutos 

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Subdomínio das 

Artes Visuais 

de experimentações e 

produções plásticas. 

diversificadas de expressão 

visual; 

• Representa e recria plasticamente 

histórias; 

• Introduz, nas suas produções, 

elementos visuais de modo 

espontâneo ou intencional, para 

representar. 

o Borracha; 

o Folha branca A4. 
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Semana de 24 a 26 de novembro de 2020 

Construção de Coroas de Monstro das Cores 

Número de crianças: 19 Data: 24/25 de novembro de 2020 Duração: 110 minutos 

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

Construção da 

identidade e da 

autoestima 

• Conhecer e aceitar as suas 

características. 

Recorte, colagem e 

pintura de coroas de 

Monstro das Cores 

• Expressa as suas emoções e 

sentimentos e reconhece também 

emoções e sentimentos dos 

outros. 

o Cartolinas 

(amarela, verde, 

vermelha, azul, 

preta, branca e 

rosa); 

o Tesouras; 

o Cola; 

o Cartolina de 

espuma com e 

sem purpurinas; 

o Canetas de Feltro. 

o Agrafador. 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

Domínio da 

Educação Artística 

– Subdomínio das 

Artes 

• Desenvolver capacidades 

expressivas e criativas através 

de experimentações e 

produções plásticas. 

• Tem prazer em explorar e 

utilizar, nas suas 

produções, modalidades 

diversificadas de expressão 

visual; 
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Número de crianças: 19 Data: 24/25 de novembro de 2020 Duração: 110 minutos 

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

• Representa e recria 

plasticamente histórias; 

• Introduz, nas suas produções 

plásticas, elementos visuais para 

ilustrar histórias. 
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Cantar e Marcar o Ritmo da canção Emoções  

Número de crianças: 19 Data: 24 de novembro de 2020 Duração: 55 minutos 

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

Construção da 

identidade e da 

autoestima 

• Conhecer e aceitar as suas 

características. 

Cantar e marcar o 

ritmo da canção 

Emoções 

• Expressa as suas emoções e 

sentimentos e reconhece também 

emoções e sentimentos dos 

outros. 

o Canção escrita na 

cartolina; 

o Computador e 

colunas; 

o Instrumentos 

musicais da sala 

(sininhos, 

pandeireta, pratos, 

maracas, 

castanholas, etc.). 

o Cartolina branca; 

o Papelão; 

o Tinta guache 

(azul, vermelho, 

Construção de um 

cartaz com a canção 

Emoções 
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Número de crianças: 19 Data: 24 de novembro de 2020 Duração: 55 minutos 

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

rosa, preto, 

amarelo e verde); 

o Rolos para 

carimbagem; 

o Caneta preta de 

feltro; 

o Desenhos 

fotocopiados 

realizados pelas 

crianças sobre a 

história Monstro 

das Cores. 
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Número de crianças: 19 Data: 24 de novembro de 2020 Duração: 55 minutos 

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

Domínio da 

Educação Artística 

– Subdomínio das 

Artes 

• Desenvolver capacidades 

expressivas e criativas através 

de experimentações e 

produções plásticas. 

Construção de um 

cartaz com a canção 

Emoções 

• Tem prazer em explorar e 

utilizar, nas suas

produções, modalidades 

diversificadas, de expressão 

visual; 

• Representa e recria 

plasticamente histórias; 

• Introduz, nas suas produções 

plásticas, elementos visuais para 

ilustrar histórias. 

o Cartolina branca; 

o Papelão; 

o Tinta guache 

(azul, vermelho, 

rosa, preto, 

amarelo e verde); 

o Rolos para 

carimbagem; 

o Caneta preta de 

feltro; 

o Desenhos 

fotocopiados 

realizados pelas 

crianças sobre a 

história Monstro 

das Cores. 
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Número de crianças: 19 Data: 24 de novembro de 2020 Duração: 55 minutos 

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Domínio da 

Educação Artística 

– Subdomínio da 

Música 

• Interpretar com 

intencionalidade expressiva- 

musical: canções (de diferentes 

tonalidades, modos, métricas, 

formas, géneros e estilos); 

• Elaborar improvisações 

musicais tendo em conta 

diferentes estímulos e intenções 

utilizando diversos recursos 

sonoros. 

Cantar e marcar o 

ritmo da canção 

Emoções 

• Canta canções com controlo 

progressivo da melodia e da 

estrutura rítmica; 

• Inventa ambientes sonoros a 

partir de canções, selecionando 

e organizando fontes sonoras 

diversificadas (instrumentos). 

o Canção escrita na 

cartolina; 

o Computador e 

colunas; 

o Instrumentos 

musicais da sala 

(sininhos, 

pandeireta, pratos, 

maracas, 

castanholas, etc.). 

 

 

 

 



 
 

 

102 

Jogo das emoções 

Número de crianças: 19                                              Data: 25 de novembro de 2020 Duração: 30 minutos                                             

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Área de 

Formação Pessoal 

e Social 

Construção da 

identidade e da 

autoestima 

• Conhecer e aceitar as suas 

características. 

Jogo das emoções – 

mimar as emoções 

consoante as 

diferentes músicas 

• Expressa as suas emoções e 

sentimentos e reconhece também 

emoções e sentimentos dos 

outros. 

o Coluna; 

o Telemóvel. 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

Domínio da 

Educação Artística – 

Subdomínio do Jogo 

Dramático/Teatro 

• Utilizar e recriar 

situações imaginárias e de 

recriação de experiências do

 quotidiano, 

individualmente e com outros; 

• Inventar e representar 

personagens e situações. 

• Se envolve em situações de 

jogo dramático. 
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Construção do Monstro das Cores da Sala 

Número de crianças: 5 Data: 26 de novembro de 2020 Duração: 110 minutos 

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

 

Construção da 

identidade e da 

autoestima 

• Conhecer e aceitar as suas 

características. 

Construção do 

Monstro das Cores da 

Sala 

• Expressa as suas emoções e 

sentimentos e reconhece também 

emoções e sentimentos dos 

outros. 

o Caixa de papelão 

de tamanho 

médio; 

o Dois rolos de 

papel higiénico; 

o Papelão; 

o Cartolina branca; 

o Caneta preta de 

feltro; 

o Papeis de várias 

cores e texturas; 

o Tesoura; 

o Cola líquida; 

o Cola quente. 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

Domínio da 

Educação Artística 

– Subdomínio das 

Artes 

• Desenvolver capacidades 

expressivas e criativas através 

de experimentações e 

produções plásticas. 

• Tem prazer em explorar e 

utilizar, nas suas produções, 

modalidades diversificadas de 

expressão visual; 

• Representa e recria 

plasticamente histórias; 

• Introduz, nas suas produções 
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Número de crianças: 5 Data: 26 de novembro de 2020 Duração: 110 minutos 

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

plásticas, elementos visuais para 

ilustrar histórias. 
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Semana de 9 a 10 de dezembro de 2020 

Conversa sobre as emoções no Natal – A tristeza 

Número de crianças: 19 Data: 9 de dezembro de 2020 Duração: 110 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

Construção da 

identidade e da 

autoestima 

• Conhecer e aceitar as suas 

características. 

Conversa sobre as 

emoções no Natal, em 

específico a tristeza 

• Expressa as suas emoções e 

sentimentos e reconhece também 

emoções e sentimentos dos 

outros. 

o Folha de papel 

A3; 

o Canetas de feltro. 

Convivência 

democrática e 

cidadania 

• Respeitar a diversidade e 

solidarizar-se com os outros. 

Conversa sobre as 

emoções no Natal, em 

específico a tristeza 

• Demonstra comportamentos de 

apoio e entreajuda; 

• Reconhece a diversidade de 

características e hábitos de outras 

o Folha de papel 

A3; 

o Canetas de feltro. 
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Número de crianças: 19 Data: 9 de dezembro de 2020 Duração: 110 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Angariação de bens 

alimentares e 

brinquedos para 

entregar numa 

instituição 

pessoas e grupos, manifestando 

respeito; 

• Identifica no seu contexto social 

algumas formas de injustiça, 

propondo ou reconhecendo 

formas de as resolver. 

o Caixas de cartão; 

o Bens alimentares 

(arroz, massa, 

azeite, enlatados, 

etc.); 

o Brinquedos. 

Construção de um 

cartaz com as ideias 

retiradas da conversa 

o Cartolina azul-

escura; 

o Tintas (amarela, 

branca e azul); 

o Pincéis; 

o Canetas de feltro; 

o Papel metálico 

dourado; 

o Canetas de feltro; 
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Número de crianças: 19 Data: 9 de dezembro de 2020 Duração: 110 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

o Papel metálico 

dourado; 

o Material de 

picotagem. 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

Domínio da 

Educação Artística 

- Subdomínio das 

Artes Visuais 

• Desenvolver capacidades 

expressivas e criativas através 

de experimentações e 

produções plásticas. 

 

 

Construção de um 

cartaz com as ideias 

retiradas da conversa 

• Tem prazer em explorar e 

utilizar, nas suas produções, 

modalidades diversificadas de 

expressão visual; 

• Representa e recria 

plasticamente histórias; 

• Introduz, nas suas produções 

plásticas, elementos visuais 

para ilustrar histórias. 

o Cartolina azul-

escura; 

o Tintas (amarela, 

branca e azul); 

o Pincéis; 

o Canetas de feltro; 

o Papel metálico 

dourado; 
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Número de crianças: 19 Data: 9 de dezembro de 2020 Duração: 110 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

 o Material de 

picotagem. 

Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à 

Escrita: 

Comunicação Oral 

• Compreender mensagens orais 

em situações diversas de 

comunicação; 

• Usar a linguagem oral em 

contexto, conseguindo 

comunicar eficazmente de 

modo adequado à situação 

(produção e funcionalidade). 

Conversa sobre as 

emoções no Natal, em 

específico a tristeza 

• Ouve os outros e responde 

adequadamente, apresentando 

as suas ideias e saberes; 

• Elabora frases completas; 

• Relata acontecimentos; 

• Usa naturalmente a linguagem 

com diferentes propósitos e 

funções. 

 

o Folha de papel 

A3; 

o Canetas de feltro. 
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Produção de fatos de todos os monstros das cores  

Número de crianças: 6 Data: 10 de dezembro de 2020 Duração: 110 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

Construção da 

identidade e da 

autoestima 

• Conhecer e aceitar as suas 

características. 

Produção de fatos de 

todos os monstros das 

cores 

• Expressa as suas emoções e 

sentimentos e reconhece também 

emoções e sentimentos dos 

outros. 

o Plástico ao metro 

de várias cores 

(amarelo, branco, 

preto, verde, 

vermelho, rosa e 

branco); 

o Sacos do lixo 

azuis; 

o Papel espuma 

(vermelho, rosa, 

azul, branco, 

cinzento, verde); 

o Agrafador; 

o Cola quente; 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

Domínio da 

Educação Artística 

– Subdomínio das 

Artes 

• Desenvolver capacidades 

expressivas e criativas através 

de experimentações e 

produções plásticas. 

• Tem prazer em explorar e 

utilizar, nas suas produções, 

modalidades diversificadas de 

expressão visual; 

• Representa e recria 

plasticamente histórias; 

• Introduz, nas suas produções 
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Número de crianças: 6 Data: 10 de dezembro de 2020 Duração: 110 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

plásticas, elementos visuais 

para ilustrar histórias. 

 

o Caneta preta de 

feltro; 

o Tesoura. 
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Semana de 15 a 17 de dezembro de 2020 

Conversa sobre as emoções no Natal – O amor 

Número de crianças: 19                                            Data: 15/16 de dezembro de 2020 Duração: 110 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

Construção da 

identidade e da 

autoestima 

• Conhecer e aceitar as suas 

características. 

Leitura de uma carta 

do Pai Natal sobre o 

amor 

• Expressa as suas emoções e 

sentimentos e reconhece 

também emoções e 

sentimentos dos outros. 

o Carta do Pai Natal. 

Conversa sobre o amor 

no Natal 

o Coração em almofada. 

Construção de um 

ornamento de Natal 

para a família  

o Pauzinhos de gelado 

(corpo do ornamento); 

o  Fio de seda (para pendurar 

na árvore – vermelho ou 

verde); 
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Número de crianças: 19                                            Data: 15/16 de dezembro de 2020 Duração: 110 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

o Tintas guache (cores de 

Natal – verde, vermelho, 

amarelo e branco); 

o Pincel; 

o Pratos; 

o Folhas brancas (5cmx7cm) 

o Canetas e lápis; 

o Cartolinas (verde e 

vermelha); 

o Caneta feltro; 

o Telemóvel; 

o Coração em almofada; 

o Fotografias das crianças. 
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Número de crianças: 19                                            Data: 15/16 de dezembro de 2020 Duração: 110 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

Domínio da 

Educação Artística 

– Subdomínio das 

Artes 

• Desenvolver capacidades 

expressivas e criativas através 

de experimentações e 

produções plásticas. 

Construção de um 

ornamento de Natal 

para a família 

• Tem prazer em explorar e 

utilizar, nas suas 

produções, modalidades 

diversificadas de 

expressão visual; 

• Representa e recria 

plasticamente histórias; 

• Introduz, nas suas 

produções plásticas, 

elementos visuais para 

ilustrar histórias. 

o Pauzinhos de gelado 

(corpo do ornamento); 

o  Fio de seda (para pendurar 

na árvore – vermelho ou 

verde); 

o Tintas guache (cores de 

Natal – verde, vermelho, 

amarelo e branco); 

o Pincel; 

o Pratos; 

o Folhas brancas 

(5cmx7cm); 

o Canetas e lápis; 

o Cartolinas (verde e 

vermelha); 

o Caneta feltro; 

o Telemóvel; 
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Número de crianças: 19                                            Data: 15/16 de dezembro de 2020 Duração: 110 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

o Coração em almofada; 

o Fotografias das crianças. 

Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à 

Escrita: Prazer e 

motivação para ler 

e escrever 

• Compreender que a leitura e a 

escrita são atividades que 

proporcionam prazer e 

satisfação. 

Leitura de uma carta 

do Pai Natal sobre o 

amor 

• Ouve atentamente; 

• Revela satisfação pelas 

aprendizagens. 

o Carta do Pai Natal. 
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Número de crianças: 19                                            Data: 15/16 de dezembro de 2020 Duração: 110 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à 

Escrita: 

Comunicação Oral 

• Compreender mensagens orais 

em situações diversas de 

comunicação; 

• Usar a linguagem oral em 

contexto, conseguindo 

comunicar eficazmente de 

modo adequado à situação 

(produção e funcionalidade). 

Conversa sobre o amor 

no Natal 
• Ouve os outros e responde 

adequadamente, 

apresentando as suas 

ideias e saberes; 

• Elabora frases completas; 

• Canta, reproduzindo de 

forma cada vez mais 

correta as letras das 

canções; 

• Relata acontecimentos; 

• Usa naturalmente a 

linguagem com diferentes 

propósitos e funções. 

• Coração de almofada. 
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Construção de um vídeo sobre as emoções 

Número de crianças: 6                                            Data: 17 de dezembro de 2020 Duração: 110 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

Construção da 

identidade e da 

autoestima 

• Conhecer e aceitar as suas 

características. 

Filmar um vídeo sobre 

as emoções 
• Expressa as suas emoções e 

sentimentos e reconhece também 

emoções e sentimentos dos 

outros. 

o Telemóvel; 

o Fatos dos 

monstros das 

cores. 

Área do 

Conhecimento do 

Mundo 

Mundo 

Tecnológico e 

Utilização das 

Tecnologias 

• Utilizar diferentes suportes 

tecnológicos nas atividades do 

seu quotidiano, com cuidado 

segurança. 

• Usa vários recursos 

tecnológicos; 

• Respeita as regras de segurança 

quer na utilização de recursos 

tecnológicos. 
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Semana de 5 a 7 de janeiro de 2021 

Visualização do vídeo sobre as emoções 

Número de crianças: 19 Data: 5 de janeiro de 2021 Duração: 20 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

Construção da 

identidade e da 

autoestima 

• Conhecer e aceitar as suas 

características. 

Visualização do vídeo 

sobre as emoções 
• Expressa as suas emoções e 

sentimentos e reconhece também 

emoções e sentimentos dos 

outros. 

o Projetor; 

o Computador; 

o Vídeo realizado 

pelas crianças. Conversa sobre as 

emoções 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à 

Escrita: 

Comunicação Oral 

• Compreender mensagens orais 

em situações diversas de 

comunicação; 

• Usar a linguagem oral em 

contexto, conseguindo 

comunicar eficazmente; 

Conversa sobre as 

emoções 

 

• Ouve os outros e responde 

adequadamente, apresentando as 

suas ideias e saberes; 

• Elabora frases completas; 

• Relata acontecimentos. 

 

 Mundo 

Tecnológico e 
• Utilizar diferentes suportes 

tecnológicos nas atividades do 

Visualização do vídeo 

sobre as emoções 
• Usa vários recursos tecnológicos; o Projetor; 

o Computador; 



 
 

 

118 

Número de crianças: 19 Data: 5 de janeiro de 2021 Duração: 20 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Utilização das 

Tecnologias 

seu quotidiano, com cuidado 

segurança. 

 • Respeita as regras de segurança 

quer na utilização de recursos 

tecnológicos. 

o Vídeo realizado 

pelas crianças. 
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Construção da Caixa das Emoções 

Número de crianças: 10 Data: 5/6 de janeiro de 2021 Duração: 90 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

Construção da 

identidade e da 

autoestima 

• Conhecer e aceitar as suas 

características. 

Construção da caixa 

das emoções para a 

Área das Casinhas 

(Desenho e pintura) 

• Expressa as suas emoções e 

sentimentos e reconhece também 

emoções e sentimentos dos 

outros. 

o Caixa de papelão, 

folhas A4 brancas, 

pinceis, tintas 

guache (vermelho, 

verde, azul, preto, 

rosa, amarelo e 

laranja); 

o Fita cola; 

o Cola líquida; 

o Cartolina esponja 

para o interior. 

Pintura de uma cara 

triste e no inverso uma 

cara feliz 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

Domínio da 

Educação Artística: 
• Desenvolver capacidades 

expressivas e criativas através 

de experimentações e 

produções plásticas. 

• Tem prazer em explorar e utilizar, 

nas suas produções, modalidades 

diversificadas de expressão 

visual; 
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Número de crianças: 10 Data: 5/6 de janeiro de 2021 Duração: 90 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Subdomínio das 

Artes Visuais 
• Representa e recria 

plasticamente; 

• Introduz, nas suas produções 

plásticas, elementos visuais. 

o Cartão; 

o Folhas A3; 

o Canetas de feltro; 

o Cola líquida; 

o Tesoura. 
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Leitura do livro O Cuquedo de Clara Cunha e Paulo Galindro 

Número de crianças: 19 Data: 5 a 7 de janeiro de 2021 Duração: 90 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

Construção da 

identidade e da 

autoestima 

• Conhecer e aceitar as suas 

características. 

Leitura do livro O 

Cuquedo de Clara 

Cunha e Paulo 

Galindro 

• Expressa as suas emoções e 

sentimentos e reconhece também 

emoções e sentimentos dos 

outros. 

• Livro O Cuquedo; 

• Árvore grande 

(cartão, cola 

quente e cartolinas 

de vários tons de 

verde); 

• Relva e pedras 

(papel espuma e 

esferovite); 

• Coluna com sons 

da selva; 

• Cuquedo (lã, 

olhos, cartolina 

branca e cola 

quente). 
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Número de crianças: 19 Data: 5 a 7 de janeiro de 2021 Duração: 90 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Conversa e 

questionário sobre o 

livro O Cuquedo e 

sobre o medo 

 

Conversa sobre o 

medo 

 

Ilustração de o medo 

de cada criança – “O 

meu medo chama-

se…” 

o Folhas A4; 

o Canetas; 

o Lápis. 
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Número de crianças: 19 Data: 5 a 7 de janeiro de 2021 Duração: 90 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

Domínio da 

Educação Artística: 

Subdomínio das 

Artes Visuais 

• Desenvolver capacidades 

expressivas e criativas através 

de experimentações e 

produções plásticas. 

Ilustração de o medo 

de cada criança – “O 

meu medo chama-

se…”  

• Tem prazer em explorar e utilizar, 

nas suas produções, modalidades 

diversificadas de expressão 

visual; 

• Representa e recria 

plasticamente; 

• Introduz, nas suas produções 

plásticas, elementos visuais. 

o Folhas A4; 

o Canetas; 

o Lápis 

Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à 

Escrita: Prazer e 

• Compreender que a leitura e a 

escrita são atividades que 

proporcionam prazer e 

satisfação. 

Leitura do livro O 

Cuquedo de Clara 

Cunha e Paulo 

Galindro 

• Ouve atentamente histórias; 

• Revela satisfação pelas 

aprendizagens. 

o Livro O Cuquedo; 

o Árvore grande 

(cartão, cola 

quente e cartolinas 
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Número de crianças: 19 Data: 5 a 7 de janeiro de 2021 Duração: 90 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

motivação para ler 

e escrever 

 

de vários tons de 

verde); 

o Relva e pedras 

(papel espuma e 

esferovite); 

o Coluna com sons 

da selva; 

o Cuquedo (lã, 

olhos, cartolina 

branca e cola 

quente). 

Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à 

Escrita: 

Comunicação Oral 

• Compreender mensagens orais 

em situações diversas de 

comunicação; 

• Usar a linguagem oral em 

contexto, conseguindo 

comunicar eficazmente de 

Conversa e 

questionário sobre o 

livro, O Cuquedo de 

Clara Cunha e Paulo 

Galindro, e sobre o 

medo 

• Ouve os outros e responde 

adequadamente, apresentando as 

suas ideias e saberes; 

• Elabora frases completas; 

• Relata acontecimentos; 
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Número de crianças: 19 Data: 5 a 7 de janeiro de 2021 Duração: 90 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

modo adequado à situação 

(produção e funcionalidade). 

Conversa sobre o 

medo 
• Usa naturalmente a linguagem 

com diferentes propósitos e 

funções. 
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Leitura do livro O Leão que temos cá dentro de Rachel Bright  

Número de crianças: 19                                            Data: 12 e 13 de janeiro de 2021 Duração: 90 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

Área de Formação 

Pessoal e Social 

Construção da 

identidade e da 

autoestima 

• Conhecer e aceitar as suas 

características. 

Leitura do livro O leão 

que temos cá dentro de 

Rachel Bright 

• Expressa as suas emoções e 

sentimentos e reconhece também 

emoções e sentimentos dos 

outros. 

o Livro O Leão que 

temos cá dentro; 

o Coroas de leão e 

rato (construídas 

previamente). 

Conversa e 

questionário sobre o 

livro O leão que temos 

cá dentro de Rachel 

Bright 

 

Conversa sobre a 

coragem  

 

Construção de um 

cartaz sobre a Coragem 

o Cartolina cor de 

laranja; 

o Canetas de feltro 
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Número de crianças: 19                                            Data: 12 e 13 de janeiro de 2021 Duração: 90 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

e as regras para ser 

corajoso 

o Tesoura; 

o Cola branca e 

batom; 

o Papeis variados 

(cor de laranja); 

Folhas brancas 

A4. 

 

Área de 

Expressão e 

Comunicação 

Domínio da 

Educação Artística: 

Subdomínio das 

Artes Visuais 

• Desenvolver capacidades 

expressivas e criativas através 

de experimentações e 

produções plásticas. 

 

 

 

Construção de um 

cartaz sobre a 

Coragem e as regras 

para ser corajoso 

• Tem prazer em explorar e utilizar, 

nas suas produções, modalidades 

diversificadas de expressão 

visual; 

• Representa e recria 

plasticamente; 

• Introduz, nas suas produções 

plásticas, elementos visuais. 

o Cartolina cor de 

laranja; 

o Canetas de feltro; 

o Tesoura; 

o Cola branca e 

batom; 

o Papeis variados 

(cor de laranja); 
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Número de crianças: 19                                            Data: 12 e 13 de janeiro de 2021 Duração: 90 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

 

 

o Folhas brancas 

A4. 

 

Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à 

Escrita: Prazer e 

motivação para ler 

e escrever 

 

• Compreender que a leitura e a 

escrita são atividades que 

proporcionam prazer e 

satisfação. 

Leitura do livro O leão 

que temos cá dentro de 

Rachel Bright 

• Ouve atentamente histórias; 

• Revela satisfação pelas 

aprendizagens. 

o Livro O Leão que 

temos cá dentro; 

o Coroas de leão e 

rato (construídas 

previamente). 

Domínio da 

Linguagem Oral e 

Abordagem à 

Escrita: 

Comunicação Oral 

• Compreender mensagens orais 

em situações diversas de 

comunicação; 

• Usar a linguagem oral em 

contexto, conseguindo 

Conversa e 

questionário sobre o 

livro O leão que temos 

cá dentro de Rachel 

Bright 

• Ouve os outros e responde 

adequadamente, apresentando as 

suas ideias e saberes; 

• Elabora frases completas; 

• Relata acontecimentos. 

 



 
 

 

129 

Número de crianças: 19                                            Data: 12 e 13 de janeiro de 2021 Duração: 90 minutos                                           

Área de 

Conteúdos 

Domínio/ 

Componente 
Aprendizagens a promover Atividade Avaliação Recursos 

comunicar eficazmente de 

modo adequado à situação 

(produção e funcionalidade). 

Conversa sobre a 

coragem 
• Usa naturalmente a linguagem 

com diferentes propósitos e 

funções. 
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Apêndice III. Grelhas de Observação e Registo Semanal em contexto de Pré-Escolar 

Semana de 17 a 19 de novembro de 2020 

Crianças 

Observações 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

Elabora expressões faciais/corporais que 

ilustrem as diversas emoções 
S N N MM N S N N N S MM N N MM MM S S MM S 

Verbaliza o que está a sentir S N N N MM MM MM N N S S MM N N N S S MM S 

Verbaliza sobre as diversas emoções S N N N MM N N N N MM S MM N N N S MM MM MM 

Consegue distinguir as emoções  S N N MM S MM S S N S S MM MM MM S MM S S S 

Consegue definir cada emoção  N N N N N N N N N N MM N N N MM MM N N N 

Associa as emoções às suas experiências   MM N N MM N N N N N N N N N N N MM N N N 

Relata acontecimentos que ilustrem certas 

emoções 
MM N N N N MM N N N N N N N N N MM N N N 

Consegue associar o monstro das cores a 

cada emoção 
S S MM MM S S S S MM S S S S S S MM S S S 
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Legenda: 

S – Sim; 

MM – Mais ou menos; 

N – Não. 

  

Outras observações Esta semana consistiu na avaliação inicial da abordagem da temática a este grupo de crianças. 

A dificuldade em verbalizar sobre as emoções e conseguir distingui-las é uma dificuldade geral. 
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Semana de 24 a 26 de novembro de 2020 

Crianças 

Observações 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

Elabora expressões faciais/corporais que 

ilustrem as diversas emoções 
S N N MM N N N N N S MM N N MM MM S S MM S 

Verbaliza o que está a sentir S N N N MM MM MM N N S S MM N N N S S MM S 

Verbaliza sobre as diversas emoções S N N N MM N N N N MM S MM N N N MM MM MM MM 

Consegue distinguir as emoções  S N N MM S MM S S N S S MM MM MM MM MM S S S 

Consegue definir cada emoção  N N N N N N N N N N MM N N N N MM N N N 

Associa as emoções às suas experiências   MM N N MM N N N N N N N N N N N MM N N N 

Relata acontecimentos que ilustrem certas 

emoções 
MM N N N N MM N N N N N N N N N MM N N N 

Consegue associar o monstro das cores a 

cada emoção S S MM MM S S S S MM S S S S S S S S S S 

Consegue associar as emoções à 

coreografia da música 
S MM MM MM MM S S S MM S S S S MM S S S S S 
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Legenda: 

S – Sim; 

MM – Mais ou Menos; 

N – Não. 

 

 

 

 

 

 

 

Outras observações Visto que na semana passada apenas estive presente um dia, as alterações nos registos não foram muito notórias. 
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Semana de 9 a 10 de dezembro de 2020 

Crianças 

Observações 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

Elabora expressões faciais/corporais que 

ilustrem as diversas emoções 
S MM N MM MM S N MM N S MM N N MM MM S S S S 

Verbaliza o que está a sentir S N N MM MM MM MM N N S S MM N N N S S S S 

Verbaliza sobre as diversas emoções S N N N MM N N N N S S MM N N N S S MM MM 

Consegue distinguir as emoções  S MM N MM S MM S S N S S S MM S MM S S S S 

Consegue definir cada emoção  N N N N N N MM N N N MM N N N N MM N N N 

Associa as emoções às suas 

experiências   
MM MM N MM N N MM N N N N N N N N MM N N N 

Relata acontecimentos que ilustrem 

certas emoções 
S N N N N MM N N N N MM N N N N MM N N N 

Consegue verbalizar o que é a emoção 

da tristeza S N N MM MM S S MM N S S MM MM N MM S S S S 

Associa a tristeza a vivências próprias S MM N MM MM S MM MM N S S MM MM MM MM S S S S 
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Legenda: 

S – Sim; 

MM – Mais ou Menos; 

N – Não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras observações  
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Semana de 15 a 17 de dezembro de 2020 

Crianças 

Observações 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

Elabora expressões faciais/corporais 

que ilustrem as diversas emoções 
S MM N S MM S MM MM N S S N N MM MM S S S S 

Verbaliza o que está a sentir S N MM MM S S MM N N S S MM N N N S S S S 

Verbaliza sobre as diversas emoções S N N MM S MM N N N S S MM N N N S S MM N 

Consegue distinguir as emoções  S S MM S S MM S S N S S S S S S S S S S 

Consegue definir cada emoção  N N N N N N MM N N N MM N N N N MM N N N 

Associa as emoções às suas 

experiências   
MM MM N MM MM S MM N N N N N N N N MM N N N 

Relata acontecimentos que ilustrem 

certas emoções 
S N N N MM MM N N N N S N N N N MM N N N 

Consegue verbalizar o que é a emoção 

do amor S N S S S S MM S N S S MM MM MM S S S S S 
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Legenda: 

S – Sim; 

MM – Mais ou Menos; 

N – Não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associa o amor a vivências próprias 
S MM N MM S S MM MM N S S MM MM N MM S S S S 

Outras observações  
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 Semana de 5 a 7 de janeiro de 2021 

Crianças 

Observações 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

Elabora expressões faciais/corporais 

que ilustrem as diversas emoções 
S MM S S MM S S S N S S N S MM S S S S S 

Verbaliza o que está a sentir S N MM S S S S N N S S S N N N S S S S 

Verbaliza sobre as diversas emoções S N MM S S S S S N S S S MM N MM S S S S 

Consegue distinguir as emoções  S S S S S S S S N S S S S S S S S S S 

Consegue definir cada emoção  MM N N N N N MM N N N MM N N N N MM N N N 

Associa as emoções às suas 

experiências   
S N N S S S S S N S S MM MM N MM S S S S 

Relata acontecimentos que ilustrem 

certas emoções 
S N N MM S S S S N S S MM MM N MM MM S S S 

Consegue verbalizar o que é a emoção 

do medo S N S S S S S S N S S S S S S S S S S 

Associa o medo a vivências próprias 
S N S S S S S S N S S S S N S S S S S 
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Legenda: 

S – Sim; 

MM – Mais ou Menos; 

N – Não. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Outras observações  
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Semana de 12 a 14 de janeiro de 2021 

Crianças 

Observações 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

Elabora expressões faciais/corporais 

que ilustrem as diversas emoções 
S 

 

MM S S 

 

S 

   

S 

 

S MM S 

 

S S 

 

Verbaliza o que está a sentir S S S S S S S MM N S S 

Verbaliza sobre as diversas emoções S MM S S S S S S MM S S 

Consegue distinguir as emoções  S S S S S S S S S S S 

Consegue definir cada emoção  S MM MM S S S S MM MM S S 

Associa as emoções às suas 

experiências   S N S S S S S S S S S 

Relata acontecimentos que ilustrem 

certas emoções 
S MM MM S S S S MM MM S S 

Consegue verbalizar o que é a coragem S S S S S S S S S S S 

Associa a coragem a vivências próprias S S S S S S S S S S S 
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Legenda: 

S – Sim; 

MM – Mais ou Menos; 

N – Não; 

      - Faltou. 

 

 

 

Outras observações 13/01/2021: As crianças demonstram-se mais verbais na sua expressividade sobre as emoções. Exemplos: 

• A criança E referiu que tem o dever de cuidar dos mais pequeninos, especialmente da sua colega e amiga C. E que a adora 

muito. A criança C respondeu que também a adora e que também cuidará da sua amiga E; 

• Em Expressão Dramática realizámos um jogo de mimica com cartões. O objetivo consistia na mimica de ações, animais e 

pessoas representados no cartão que escolhessem. Decidiu-se juntar a representação de algumas emoções: sorrir, ficar triste, 

estar zangado e dar um abraço. As crianças demonstram-se muito mais à vontade na mimica destas situações do que outras do 

quotidiano.  
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Apêndice IV. Grelhas de Observação e Registo de utilização do Canto das Emoções  
Semana de 5 a 7 de janeiro de 2021 

 

 

Crianças 

Data 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

5/01/2021   X X X     X X X        

6/01/2021         X           

7/01/2021   X X   X   X X     X    

Observações 5/01/2021: As crianças demonstraram interesse em utilizar os fatos de monstros. Todos foram utilizados, exceto o da raiva. Enquanto 

exploravam e brincavam livremente, as crianças realizavam as expressões faciais caraterísticas das emoções que tinham vestidas. 

 

6/01/2021: Nas quartas-feiras, o tempo para as crianças explorarem o Canto das Emoções é muito pouco, visto que de manhã têm Cante 

Alentejano. Neste dia, apenas foi utilizado o fato da raiva por uma criança com necessidades educativas especiais que costuma ficar 

dentro da sala durante o intervalo. 

 

7/01/2021: Neste dia, as crianças utilizaram os fatos assim que terminaram as atividades. Todos os fatos foram utilizados, sem exceção.  
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Semana de 12 a 14 de janeiro de 2021 

 

 

 

 

 

 

Crianças 

Data 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

12/01/2021                    

13/01/2021                    

14/01/2021   X X X  X    X    X  X X  

Observações 14/01/2021: No momento em que as crianças foram explorar o Canto das Emoções, algumas utilizaram os fatos em simultâneo com os 

elementos da Caixa das Emoções, para representar as emoções que realmente estavam a sentir. 
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Apêndice V. Planificações em contexto de Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico  

1. Atividade “Introdução ao tema das Emoções” 
 

Número de alunos: 21 Data: 13, 20 e 27 de abril e 4 de maio Tempo: 1h – das 14:30h até às 15:30h 

Área 

Curricular 
Domínio 

Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  
Descrição das Atividades Materiais Avaliação 

 

Português 

 

Oralidade 

 

Compreensão: 

Selecionar informação 

relevante em função dos 

objetivos de escuta. 

Introdução ao tema das Emoções. 

1. Conversa sobre o caderno preto: 

o Abordagem sobre o propósito das aulas e 

propósito do caderno; 

o Brainstorming de ideias de nomes para o 

caderno. 

 
2. Jogo de perguntas e respostas: 

o Dentro de um frasco encontram-se as folhas 

de cores, pequenos retângulos dobrados ao 

meio, com várias emoções. Enquanto no 

o Dois frascos; 

o Lápis de 

carvão; 

o Borracha; 

o Lápis de cor; 

o Canetas de 

feltro; 

o (21) Caderno 

individual A5 

preto; 

Produz discursos; 

Articula saberes 

proporcionados pela escuta 

ativa e leitura; 

Elabora um texto; 

Exercita construções 

frásicas. 

 

Expressão: 

Usar a palavra para exprimir 

opiniões e partilhar ideias. 

 

Leitura 

Fazer uma leitura fluente e 

segura. 
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Número de alunos: 21 Data: 13, 20 e 27 de abril e 4 de maio Tempo: 1h – das 14:30h até às 15:30h 

Área 

Curricular 
Domínio 

Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  
Descrição das Atividades Materiais Avaliação 

 outro frasco encontram-se várias perguntas 

relacionadas com as emoções, tais como: 

→ O que, para mim, significa esta 

emoção? 

→ O que esta emoção me faz sentir? 

→ O que esta emoção me faz lembrar? 

→ Um momento que me marcou onde 

estava a sentir esta emoção? 

→ O que posso fazer para controlar 

esta emoção? 

→ O que posso fazer para ajudar os 

outros quando se sentem assim? 

→ Etc. 

o Todos os alunos podem e devem participar 

oralmente; 

o (21) Folhas 

brancas; 

o (1 de cada) 

Folhas A4 de 

cores 

(amarelo, 

azul, rosa, 

creme e 

verde). 

Escrita 

Usar frases complexas; 

Redigir textos com 

utilização correta das formas 

de representação escrita. 

Educação 

Artística – 

Artes 

Visuais 

Experimentação e 

Criação 

Integrar a linguagem das 

artes visuais, assim como 

várias técnicas de expressão; 

Manifestar capacidades 

expressivas e criativas nas 

suas produções plásticas. 

Mobiliza saberes e 

processos. 

Seleciona técnicas, 

ajustando-as à intenção 

expressiva das suas 

representações;  
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Número de alunos: 21 Data: 13, 20 e 27 de abril e 4 de maio Tempo: 1h – das 14:30h até às 15:30h 

Área 

Curricular 
Domínio 

Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  
Descrição das Atividades Materiais Avaliação 

o Entre cada emoção devem escrever no 

caderno preto ou desenhar a resposta à 

pergunta. 

 

3. Conclusão – conversa geral: 

o Qual a importância que as emoções 

desempenham na nossa vida? 

o Para que servem e como as podemos 

controlar? 
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2. Atividade “Expressão das Emoções” 
 

Número de alunos: 21 Data: 5 de maio Tempo: 45 min – das 13:45h até às 14:30h 

Área Curricular Domínio 
Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes 
Descrição das Atividades Materiais Avaliação 

Educação Artística 

– Expressão 

Dramática/Teatro 

 

Experimentação e 

Criação 

Explorar as possibilidades 

motoras e expressivas do 

corpo em diferentes 

atividades. 

Realização de diversos jogos dramáticos. 

1. Estabelecer previamente com o grupo as 

regras de bom comportamento e, entre 

elas, uma regra de silêncio: sempre que 

realizar um som, previamente acordado, 

todos devem repeti-lo. E fazer silêncio a 

seguir. Se existir alunos que continuam a 

conversar, repetimos esta regra. 

 
2. Jogo “A frase estragada”: 

2.1. O grupo senta-se em círculo; 

2.2. Um aluno escolhido começará por 

dizer uma palavra e o colega do lado 

• Cartões. Mobiliza saberes e 

processos; 

Cria, aplica e testa ideias; 

Tem consciência da voz; 

Colabora com outros.  
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Número de alunos: 21 Data: 5 de maio Tempo: 45 min – das 13:45h até às 14:30h 

Área Curricular Domínio 
Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes 
Descrição das Atividades Materiais Avaliação 

direito deverá dizer uma da mesma 

família de palavras. E assim 

sucessivamente; 

2.3. Se a mesma palavra for repetida, 

volta-se ao início; 

2.4. Se o grupo conseguir completar uma 

volta, o jogo fica mais complexo; 

2.5. Agora devem construir frases, sendo 

que um aluno inicia a frase com 

apenas uma palavra e o aluno do lado 

direito deverá completar. E assim 

sucessivamente. 

 
3. Jogo “Charadas das Emoções”:  

3.1. O grupo senta-se em meia-lua; 
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Número de alunos: 21 Data: 5 de maio Tempo: 45 min – das 13:45h até às 14:30h 

Área Curricular Domínio 
Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes 
Descrição das Atividades Materiais Avaliação 

3.2. Em grupos de dois, vão ao centro 

retirar um papel de dentro da caixa; 

3.3. A emoção que estiver escrita no 

papel, os alunos devem mimar para o 

restante grupo; 

3.4. O aluno que adivinhar irá ao centro 

agora; 

3.5. É importante que todos os alunos 

participem. 

 

4. Jogo “Troca de bons sentimentos”: 

4.1. O grupo agrupa-se a pares e 

colocam-se frente a frente, realizando 

assim duas filas; 

4.2. Cada aluno escolhe uma emoção sem 

a revelar à restante turma; 
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Número de alunos: 21 Data: 5 de maio Tempo: 45 min – das 13:45h até às 14:30h 

Área Curricular Domínio 
Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes 
Descrição das Atividades Materiais Avaliação 

4.3. O dinamizador propõe uma pergunta 

que um do par deverá fazer ao 

companheiro; 

4.4. O objetivo consiste em que os alunos 

respeitem o sentimento que 

escolheram e que respondam à 

pergunta sem quebrar a expressão. 

4.5. Fazer uma avaliação oral da 

atividade, definindo-a numa palavra. 
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3. Atividade “Pote das Sugestões” 
 

Número de alunos: 21 Data: 11 de maio Tempo: 1h – das 14:30h até às 15:30h 

Área 

Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 

Domínio 
Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  

 

Português 

 

Oralidade 

 

Compreensão: 

Selecionar informação 

relevante em função dos 

objetivos de escuta. 

Atividade “Pote das Sugestões”. 

1. Cada aluno utiliza metade de uma folha 

branca para escrever a sua sugestão para 

trabalhar as emoções durante a aula; 

2. É importante que o tema seja específico às 

emoções; 

3. As sugestões são colocadas dentro de um 

frasco e uma será retirada à escolha; 

4. Se for possível podemos trabalhar mais que 

uma das sugestões; 

o Dois frascos; 

o Lápis de 

carvão; 

o Borracha; 

o Lápis de cor; 

o Canetas de 

feltro; 

o (21) Caderno 

individual A5 

preto; 

Produz discursos; 

Articula saberes 

proporcionados pela escuta 

ativa e leitura; 

Elabora um texto; 

Exercita construções 

frásicas. 

 

Expressão: 

Usar a palavra para exprimir 

opiniões e partilhar ideias. 

 

Leitura 

 

Fazer uma leitura fluente e 

segura. 



 
 

 

152 

Número de alunos: 21 Data: 11 de maio Tempo: 1h – das 14:30h até às 15:30h 

Área 

Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 

Domínio 
Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  

Escrita 

Usar frases complexas; 

Redigir textos com 

utilização correta das formas 

de representação escrita. 

5. No final retiramos de 5 a 10 minutos para 

os alunos registarem o que aconteceu e o 

que consideraram da aula nos respetivos 

cadernos. 

o (21) Folhas 

brancas. 

Educação 

Artística – 

Artes 

Visuais 

Experimentação e 

Criação 

Integrar a linguagem das 

artes visuais, assim como 

várias técnicas de expressão; 

Manifestar capacidades 

expressivas e criativas nas 

suas produções plásticas. 

Mobiliza saberes e 

processos. 

Seleciona técnicas, 

ajustando-as à intenção 

expressiva das suas 

representações;  
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3.1. Atividade “Pote das Sugestões: Produção de uma dramatização” 

 

Número de alunos: 21 Data: 18 e 25 de maio Tempo: 1h – das 14:30h até às 15:30h 

Área Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 

Domínio 
Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  

 

Português 

 

Oralidade 

 

Compreensão: 

Selecionar informação 

relevante em função dos 

objetivos de escuta. 

(Continuação) Atividade “Pote das 

Sugestões”. 

1. A sugestão que ganhou, com a maioria 

dos votos, foi a produção de um teatro 

sobre as emoções; 

2. Os alunos devem agrupar-se dois a dois 

e escolher uma das duas formas de 

elaborar o teatro: duas pessoas a 

conversar sobre as emoções ou duas 

emoções a conversar; 

o Dois frascos; 

o Lápis de 

carvão; 

o Borracha; 

o Lápis de cor; 

o Canetas de 

feltro; 

o (21) Caderno 

individual A5 

preto. 

Produz discursos; 

Articula saberes 

proporcionados pela 

escuta ativa e leitura; 

Elabora um texto; 

Exercita construções 

frásicas. 

 

Expressão: 

Usar a palavra para 

exprimir opiniões e 

partilhar ideias. 

 

Leitura 

 

Fazer uma leitura fluente e 

segura. 
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Número de alunos: 21 Data: 18 e 25 de maio Tempo: 1h – das 14:30h até às 15:30h 

Área Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 

Domínio 
Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  

Escrita 

Usar frases complexas; 

Redigir textos com 

utilização correta das 

formas de representação 

escrita. 

3. O texto dialogal ou o texto dramático 

deve ser escrito no caderno destinado 

para a aula; 

4. Se quiserem, os alunos podem ilustrar a 

cena retratada; 

5. No final, todos devem apresentar a 

pequena dramatização ao grupo; 

6. Conversa geral sobre as emoções 

dramatizadas: 

Educação Artística – 

Expressão 

Dramática/Teatro 

Interpretação e 

Comunicação 

Reconhecer, em produções 

próprias ou de outrem, as 

especificidades formais do 

texto dramático 

convencional. 

Mobiliza saberes e 

processos na redação de 

um texto dramático; 
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Número de alunos: 21 Data: 18 e 25 de maio Tempo: 1h – das 14:30h até às 15:30h 

Área Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 

Domínio 
Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  

Experimentação e 

Criação 

Construir personagens, em 

situações distintas e com 

diferentes finalidades; 

Produzir, sozinho e em 

grupo, pequenas cenas. 

 

o Consideram que as emoções foram 

bem representadas? As suas 

caraterísticas foram bem 

representadas? 

o O que falhou? O que podemos 

melhorar? 

Debate sobre diferentes 

situações cénicas em 

pequeno grupo; 

Colabora com outros; 
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Número de alunos: 21 Data: 18 e 25 de maio Tempo: 1h – das 14:30h até às 15:30h 

Área Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 

Domínio 
Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  

Educação Artística – 

Artes Visuais 

Experimentação e 

Criação 

Integrar a linguagem das 

artes visuais, assim como 

várias técnicas de 

expressão; 

Manifestar capacidades 

expressivas e criativas nas 

suas produções plásticas. 

o As emoções são um tema que falamos 

com muita frequência no nosso dia a 

dia? 

Dramatiza o que texto que 

produziu adequadamente. 

Mobiliza saberes e 

processos. 

Seleciona técnicas, 

ajustando-as à intenção 

expressiva das suas 

representações;  
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3.2. Atividade “Pote das Sugestões: Apresentação da dramatização” 

 

Número de alunos: 21 Data: 26 de maio Tempo: 1h – das 14:30h até às 15:30h 

Área Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 
Domínios 

Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes 

Educação Artística – 

Expressão 

Dramática/Teatro 

 

Interpretação e 

Comunicação 

Reconhecer, em produções 

próprias ou de outrem, as 

especificidades formais do 

texto dramático 

convencional. 

(Contextualização) Atividade “Pote das 

Sugestões”. 

1. A sugestão que ganhou, com a maioria 

dos votos, foi a produção de uma 

dramatização sobre as emoções; 

2. Os alunos agruparam-se dois a dois e 

escolheram entre duas opções na forma 

• Textos 

dramáticos 

produzidos 

previamente. 

Mobiliza saberes e 

processos; 

Cria, aplica e testa ideias; 

Tem consciência da voz; 
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Número de alunos: 21 Data: 26 de maio Tempo: 1h – das 14:30h até às 15:30h 

Área Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 
Domínios 

Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes 

Experimentação e 

Criação 

Construir personagens, em 

situações distintas e com 

diferentes finalidades; 

Produzir, sozinho e em 

grupo, pequenas cenas. 

de elaborar a dramatização: duas 

pessoas a conversar sobre as emoções 

ou duas emoções a conversar; 

3. O texto dialogal ou o texto dramático 

deve ser escrito no caderno destinado 

para a aula; 

4. Se quiserem, os alunos podem ilustrar 

a cena retratada; 

5. No final, todos devem apresentar a 

pequena dramatização ao grupo. 

 

Tem consciência da 

expressão corporal; 

Demonstra consciência 

de grupo, através da 

disponibilidade em 

colaborar com outros.  
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Número de alunos: 21 Data: 26 de maio Tempo: 1h – das 14:30h até às 15:30h 

Área Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 
Domínios 

Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes 

Dramatização dos textos produzidos 

previamente relacionados com as emoções. 

1. Assim que terminarem, os grupos 

devem começar o ensaio da 

dramatização; 

2. Assim que forem terminando, o grupo 

deve posicionar-se em frente ao quadro 

e dramatizar a ação elaborada; 

3. Conversa final sobre as emoções 

dramatizadas: 

o Consideram que as emoções foram 

bem representadas? As suas 
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Número de alunos: 21 Data: 26 de maio Tempo: 1h – das 14:30h até às 15:30h 

Área Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 
Domínios 

Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes 

caraterísticas foram bem 

representadas? 

o O que falhou? O que podemos 

melhorar? 

o Este tema é algo que é falado com 

muita frequência no nosso dia a 

dia? 

o Existe uma grande necessidade em 

trabalhar as emoções? Se sim, 

porquê? 

o O que podemos fazer para 

controlar certas emoções? 

o Entre outras. 
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4. Atividade “Quando me sinto…” 
 

Número de alunos: 21  Data: 25 de maio  
Tempo: 2h – das 11:00h até às 12:15h e das 

13:45h até às 14:30h 

Área 

Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 
Domínio 

Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  

Português Oralidade 

Expressão: 

Usar a palavra para exprimir 

opiniões e partilhar ideias. 

1. Produção de um texto coletivo narrativo, 

com o título inicial: “Quando me sinto 

___________” e utilização obrigatórias de 

advérbios de quantidade e grau: muito, 

mais, tão, bastante, demasiado, bem, pouco, 

menos, tanto, demais, excessivamente. 

 

Caderno diário; 

Lápis; 

Borracha; 

Quadro; 

Compreende textos; 

Produz discursos; 

Realiza diferentes tipos de 

leitura; 
Compreensão: 

Usar a palavra para exprimir 

opiniões e partilhar ideias. 
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Número de alunos: 21  Data: 25 de maio  
Tempo: 2h – das 11:00h até às 12:15h e das 

13:45h até às 14:30h 

Área 

Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 
Domínio 

Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  

Leitura 

 

 

Fazer uma leitura fluente e 

segura; 

Explicitar ideias-chave do 

texto; 

Realizar leitura silenciosa e 

autónoma. 

A. Planificação: 

1. Explicação das regras a seguir: título inicial 

“Quando me sinto ________” e utilização 

de palavras-chave ao longo do texto - 

muito, mais, tão, bastante, demasiado, bem, 

pouco, menos, tanto, demais, 

excessivamente; 

2. Exposição das palavras em cartolina com 

diferentes cores no quadro; 

3. Ativar conhecimento sobre o tópico do 

texto – conversa: 

Ficha de produção 

de texto; 

Cartolinas com os 

diferentes 

advérbios; 

(21) Tabelas 

fotocopiadas; 

Cola batom. 

Descobre elementos e 

formas de articulação no 

texto; 

Articula saberes 

proporcionados pela escuta 

ativa e leitura; 

Elabora um texto; 

Consolida conhecimentos 

sobre regras de classes de 

palavras; 

Escrita 

 

Utilizar processos de 

planificação, textualização e 

revisão, realizados de modo 

individual e/ou em grupo. 

Usar frases complexas; 
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Número de alunos: 21  Data: 25 de maio  
Tempo: 2h – das 11:00h até às 12:15h e das 

13:45h até às 14:30h 

Área 

Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 
Domínio 

Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  

Redigir textos com 

utilização correta das formas 

de representação escrita. 

3.1. Brainstorming sobre o tema - 

registar no quadro à medida que os 

alunos vão expondo ideias:  

• Escolha de um tema e do título 

começando com “Quando me sinto 

muito…”; 

• Que temas podemos abordar a 

partir deste título inicial? – Aspetos 

físicos (quando me sinto muito 

cansado, com fome, etc.) ou aspetos 

psicológicos (quando me sinto 

muito triste, feliz, etc.). 

4. Ativar conhecimentos sobre o género de 

texto. 

Exercita construções 

frásicas. 

Gramática 

Inferir o significado de 

palavras desconhecidas; 

Deduzir significados 

conotativos a palavras e/ou 

expressões. 
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Número de alunos: 21  Data: 25 de maio  
Tempo: 2h – das 11:00h até às 12:15h e das 

13:45h até às 14:30h 

Área 

Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 
Domínio 

Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  

4.1. Relembrar as caraterísticas do texto 

narrativo: a sua estrutura (situação 

inicial ou introdução, 

desenvolvimento e conclusão, 

desfecho ou desenlace) e os seus 

componentes: o tempo, as 

personagens, o cenário, narrador 

(se está presente ou não); 

5. Delinear o processo de textualização 

coletivo: 

• Que estratégias devemos seguir? 

• Devemos começar por que parte? 

• O que devemos definir primeiro? 

• Etc. 
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Número de alunos: 21  Data: 25 de maio  
Tempo: 2h – das 11:00h até às 12:15h e das 

13:45h até às 14:30h 

Área 

Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 
Domínio 

Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  

6. Registo de toda informação no caderno, 

previamente. 

 

B. Textualização: 

1. Redigir o texto no quadro e no caderno 

(primeiro a introdução, passando para o 

desenvolvimento e terminando com a 

conclusão); 

2. Escrever as palavras-chave com a cor 

predefinida nos cartões; 

3. Caso seja necessário, utilizar o dicionário; 

4. Dar resposta às seguintes exigências à 

medida que se vai escrevendo o texto:  

4.1. Explicitação do conteúdo – as 

ideias inicialmente abordadas na 
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Número de alunos: 21  Data: 25 de maio  
Tempo: 2h – das 11:00h até às 12:15h e das 

13:45h até às 14:30h 

Área 

Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 
Domínio 

Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  

planificação sobre a temática, 

devem ser agora expostas para dar 

mais informações ao leitor; 

4.2. Formulação da linguística – a 

explicação do conteúdo deverá ser 

articulada com a estrutura do 

género do texto; 

4.3. Articulação linguista – o texto 

deverá ser construído como uma 

unidade. O todo deve fazer sentido 

entre si e não ser apenas a adição 

de meras frases. 

 
C. Revisão: 

 
1. Avaliar o que se escreveu através de: 
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Número de alunos: 21  Data: 25 de maio  
Tempo: 2h – das 11:00h até às 12:15h e das 

13:45h até às 14:30h 

Área 

Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 
Domínio 

Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  

1.1. Processos de correção (reler, riscar, 

apagar, corrigir, reformular); 

2. Avaliar a ortografia e o sentido do texto; 

3. Reflexão sobre o texto produzido:  

• O texto seguiu a planificação inicial? 

• Correspondeu aos objetivos iniciais? 

• Ficou algo por abordar?  

• Devemos mudar alguma coisa?  

• Não corresponde às expetativas 

iniciais? 

• No título podemos acrescentar palavras 

que completem a ideia do texto – 

colocar as palavras em cartolina no 

quadro. 
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Número de alunos: 21  Data: 25 de maio  
Tempo: 2h – das 11:00h até às 12:15h e das 

13:45h até às 14:30h 

Área 

Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 
Domínio 

Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  

1.  A partir de frases do texto onde utilizaram 

as palavras-chave, explorar os advérbios de 

quantidade e grau: 

 

1.1. Substituir as palavras-chave utilizadas 

pelas restantes da lista; 

1.2. Verificar o que as palavras fazem à 

frase (enfatizam o sentido ou alteram o 

sentido da frase); 

1.3. Sublinhar qual é a palavra que sobre a 

mudança com a utilização da palavra-

chave (outro advérbio ou um verbo);  

1.4. Registar a definição de advérbios na 

seguinte tabela: 
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Número de alunos: 21  Data: 25 de maio  
Tempo: 2h – das 11:00h até às 12:15h e das 

13:45h até às 14:30h 

Área 

Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 
Domínio 

Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  

Advérbios de quantidade e grau 

Muito, mais, tão, bastante, demasiado, 

bem, pouco, menos, tanto, demais, 

excessivamente. 

O que é um advérbio de quantidade e 

grau? São palavras invariáveis em género 

e em número, que modificam verbos ou 

outros advérbios. 

Exemplos: Gosto muito de bolos. 

Gosto muito pouco de bolos. 

 
1.5. Colar a tabela no caderno. 
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5. Atividade “A Importância das Emoções” 
 

Número de alunos: 21 Data: 8 e 15 de junho Tempo: 1 hora - das 14:30h até às 15:30h 

Área 

Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 

Domínio 
Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  

 

Português 

 

Oralidade 

 

Compreensão: 

Selecionar informação 

relevante em função dos 

objetivos de escuta. 

A importância das emoções – ação de 

consciencialização. 

1. Conversa geral: 

1.1. Que importância têm as emoções?  

1.2. Qual é a vossa opinião sobre o assunto? 

1.3. Será algo muito ou pouco urgente? 

1.4. É algo que deve ou não ser trabalhado? 

2. Escrever e ilustrar no caderno um pequeno 

texto sobre a importância das emoções; 

3. Questionamento: 

o Dois frascos; 

o Lápis de 

carvão; 

o Borracha; 

o Lápis de cor; 

o Canetas de 

feltro; 

o (21) Caderno 

individual A5 

preto; 

Produz discursos; 

Articula saberes 

proporcionados pela escuta 

ativa e leitura; 

Elabora um texto; 

Exercita construções 

frásicas. 

 

Expressão: 

Usar a palavra para exprimir 

opiniões e partilhar ideias. 

 

Leitura 

 

Fazer uma leitura fluente e 

segura. 



 
 

 

171 

Número de alunos: 21 Data: 8 e 15 de junho Tempo: 1 hora - das 14:30h até às 15:30h 

Área 

Curricular 

Aprendizagens Essenciais 

Descrição das Atividades Materiais Avaliação 

Domínio 
Conhecimentos, 

Capacidades e Atitudes  

Escrita 

Usar frases complexas; 

Redigir textos com 

utilização correta das formas 

de representação escrita. 

3.1. Como podemos transformar estas 

informações para que todos os outros 

colegas possam ter acesso? – 

Exemplos: construção de um cartaz, 

filmagem de um vídeo, etc.  

 

o (21) Folhas 

brancas. 

Educação 

Artística – 

Artes 

Visuais 

Experimentação e 

Criação 

Integrar a linguagem das 

artes visuais, assim como 

várias técnicas de expressão; 

Manifestar capacidades 

expressivas e criativas nas 

suas produções plásticas. 

Mobiliza saberes e 

processos. 

Seleciona técnicas, 

ajustando-as à intenção 

expressiva das suas 

representações;  
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Apêndice VII. Grelhas de Observação e Registo das Atividades Desenvolvidas em contexto de 1.º 

Ciclo  

1. Atividade “Introdução ao tema das Emoções” 
13 de abril de 2021 

Alunos 

 

Observações 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

Verbaliza sobre as 

diversas emoções 
S MM MM S N S S MM MM MM MM MM MM MM S MM S MM MM N N 

Descreve as diversas 

emoções 
MM MM MM S N S MM MM MM N N N N N MM S S MM MM MM N 

Descreve 

vivências/experiências que 

ilustrem as respetivas 

emoções 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Consegue distinguir as 

diversas emoções 
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 
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Elabora estratégias para 

conseguir lidar com certas 

emoções 

N N N S N S MM N N N N N N N N S S N MM N N 

Escreve sobre uma ou 

mais emoções no respetivo 

caderno 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S MM 

Ilustra livremente 

situações/vivências reais 

ou imaginárias sobre um 

ou mais emoções 

N N N N N N S N N N N N N N N N N N S S N 

Outras observações As únicas emoções abordadas durante a aula foram: o medo e a alegria/felicidade. 

A descrição/definição das emoções não foi muito trabalhada. No entanto, a associação de vivências pessoais a determinadas emoções e a partilha das 

mesmas com o grupo foi sem dúvida algo muito positivo para a primeira aula. 

 
Legenda: 

S – Sim; 

MM – Mais ou Menos; 

N – Não; 

      - Faltou. 
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20 de abril de 2021 

Alunos 

 

Observações 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

Verbaliza sobre as 

diversas emoções 
MM N MM S N S MM MM MM N 

F 

MM MM MM S MM S MM MM 

F F 

Descreve as diversas 

emoções 
MM MM MM S N S MM MM MM N N N N MM S S MM MM 

Descreve 

vivências/experiências que 

ilustrem as respetivas 

emoções 

MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM 

Consegue distinguir as 

diversas emoções 
S S S MM S S S S S S S S S S S S MM S 

Elabora estratégias para 

conseguir lidar com certas 

emoções 

N N N N N N N N N N N N N N N N N MM 

Escreve sobre uma ou 

mais emoções no respetivo 

caderno 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S 
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Ilustra livremente 

situações/vivências reais 

ou imaginárias sobre um 

ou mais emoções 

N N N N N N S S N N N N N N S N N S 

Outras observações As únicas emoções abordadas durante a aula foram: a culpa e a tristeza. 

Foi uma aula muito curta que não nos permitiu explorar as emoções como na primeira semana. 

 
Legenda: 

S – Sim; 

MM – Mais ou Menos; 

N – Não; 

      - Faltou. 
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27 de abril de 2021 

Alunos 

 

Observações 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

Verbaliza sobre as 

diversas emoções 
S S MM S N S S S MM S MM MM MM MM S S S MM MM MM N 

Descreve as diversas 

emoções 
S MM MM S MM S S S S MM MM S MM S MM S S S S MM MM 

Descreve 

vivências/experiências que 

ilustrem as respetivas 

emoções 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Consegue distinguir as 

diversas emoções 
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Elabora estratégias para 

conseguir lidar com certas 

emoções 

MM MM N S N S S MM MM MM N MM MM MM MM S S N MM MM N 

Escreve sobre uma ou 

mais emoções no respetivo 

caderno 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 
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Ilustra livremente 

situações/vivências reais 

ou imaginárias sobre um 

ou mais emoções 

N N S S N N S N N N N N N N N S N S S S N 

Outras observações As emoções abordadas durante a aula foram: o amor, a raiva e a coragem. 

Nesta aula conseguimos desenvolver mais aprofundadamente as respostas e a discussão geral sobre as emoções. Os alunos demonstraram-se 

empenhados nas respostas às perguntas, no entanto demonstram alguma dificuldade em distinguir certas emoções. 

 
 

Legenda: 

S – Sim; 

MM – Mais ou Menos; 

N – Não; 

      - Faltou. 

 

 

 



 
 

 

178 

4 de maio de 2021 

Alunos 

 

Observações 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

Verbaliza sobre as 

diversas emoções 
S S 

F 

S MM S S S S S MM MM 

F 

S 

 

F 

 

S S S 

F F 

MM 

Descreve as diversas 

emoções 
S MM S S S S S S S MM S S S S S MM 

Descreve 

vivências/experiências que 

ilustrem as respetivas 

emoções 

S S S S S S S S S S S S S S S S 

Consegue distinguir as 

diversas emoções 
S S S S S S S S S S S S S S S S 

Elabora estratégias para 

conseguir lidar com certas 

emoções 

MM MM S MM S S MM MM MM MM MM MM S S MM N 

Escreve sobre uma ou 

mais emoções no respetivo 

caderno 

S S S S S S S S S S S S S S S S 



 
 

 

179 

Ilustra livremente 

situações/vivências reais 

ou imaginárias sobre um 

ou mais emoções 

N N N N N N N N N N N N N N N N 

Outras observações 

 

Aula de conclusão da introdução às emoções: os alunos demonstraram ter adquirido conhecimentos significativos relativos às emoções e como as 

podemos controlar. O diálogo livre e um ambiente acolhedor, livre de preconceitos e respeitoso de todas as opiniões e vivências demonstrou ter um 

grande impacto no grupo. 

 
Legenda: 

S – Sim; 

MM – Mais ou Menos; 

N – Não; 

      - Faltou. 
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2. Atividade “Expressão das Emoções” 
5 de maio de 2021 

Alunos 

 

Observações 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

Verbaliza sobre as 

diversas emoções 
S S MM S N S S S S S MM MM MM S S S S MM MM MM N 

Descreve as diversas 

emoções 
S MM MM S MM S S S S MM MM S MM S MM S S S S MM MM 

Descreve 

vivências/experiências que 

ilustrem as respetivas 

emoções 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Consegue distinguir as 

diversas emoções 
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Elabora estratégias para 

conseguir lidar com certas 

emoções 

MM MM MM S MM S S MM MM MM MM MM MM MM MM S S N MM MM N 
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Dramatiza as emoções 

corretamente 
MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM 

Realiza expressões faciais 

específicas das seguintes 

emoções 

MM MM N MM S MM N MM MM MM N N MM MM MM S S MM MM N N 

Outras observações Este grupo carece de muita experiência relacionada com a área das Expressão Dramática. Acredito que não fosse essa falta de à-vontade, de 

tranquilidade e de confiança, o grupo no geral teria realizado estas atividades facilmente.  

 

Legenda: 

S – Sim; 

MM – Mais ou Menos; 

N – Não; 

      - Faltou. 
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3. Atividade “Pote das Sugestões” 
11 de maio de 2021 

Alunos 

 

Observações 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

Verbaliza sobre as 

diversas emoções 
S S MM S MM S S S S S MM MM S S 

F 

S S S S S MM 

Descreve as diversas 

emoções 
S MM S S S S S S S S MM S S S S S S S S MM 

Descreve 

vivências/experiências que 

ilustrem as respetivas 

emoções 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Consegue distinguir as 

diversas emoções 
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 
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Elabora estratégias para 

conseguir lidar com certas 

emoções 

MM MM MM S MM S S MM MM MM MM MM MM MM S S MM MM MM MM 

Elaborou uma sugestão 

relacionada com a 

temática das emoções 

S S S S S S S S S S S S S 
S 

 
S S S S S S 

Aceitou a escolha final e 

demonstrou entusiasmo 
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Outras observações Escolha da atividade a realizar nas próximas aulas; 

Grande entusiasmo do grupo; 

A exploração de interesses amplifica a motivação, o entusiasmo e empenho. 

 

Legenda: 

S – Sim; 

MM – Mais ou Menos; 

N – Não; 

      - Faltou. 
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3.1. Atividade “Pote das Sugestões: Produção de uma dramatização” 
18 e 25 de maio de 2021 

Alunos 

 

Observações 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

Verbaliza sobre as 

diversas emoções 
S S MM S MM S S S S S MM MM S S 

F 

S 

F 

S S S MM 

Descreve as diversas 

emoções 
S MM S S S S S S S S MM S S S S S S S MM 

Descreve 

vivências/experiências que 

ilustrem as respetivas 

emoções 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Consegue distinguir as 

diversas emoções 
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Elabora estratégias para 

conseguir lidar com certas 

emoções 

MM MM MM S MM S S MM MM MM MM MM MM MM S MM MM MM MM 

Respeitou a regras da 

atividade (relacionou uma 
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 
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conversa entre duas 

pessoas a falar sobre 

emoções ou duas emoções 

a conversar) 

Utilizou conhecimentos 

sobre as emoções para 

realizar a atividade 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Outras observações  

 

 
Legenda: 

S – Sim; 

MM – Mais ou Menos; 

N – Não; 

      - Faltou. 
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3.2. Atividade “Pote das Sugestões: Apresentação da dramatização” 
26 de maio de 2021 

Alunos 

 

Observações 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

Verbaliza sobre as 

diversas emoções 
S S MM S MM S S S S S MM MM S S 

F 

S S S S S MM 

Descreve as diversas 

emoções 
S MM S S S S S S S S MM S S S S S S S S MM 

Descreve 

vivências/experiências que 

ilustrem as respetivas 

emoções 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Consegue distinguir as 

diversas emoções 
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Elabora estratégias para 

conseguir lidar com certas 

emoções 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Dramatizou a peça 

corretamente (Utilizou 

diferentes tons para 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 
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enfatizar as falas, utilizou 

expressões faciais 

caraterísticas, etc.) 

Respeitou os colegas 

enquanto ator e público 
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Outras observações  

 

Legenda: 

S – Sim; 

MM – Mais ou Menos; 

N – Não; 

      - Faltou. 
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4. Atividade “Quando me sinto…” 
25 de maio de 2021 

Alunos 

 

Observações 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

Verbaliza sobre as 

diversas emoções 
S S MM S MM S S S S S MM MM S S S S S S S S MM 

Descreve as diversas 

emoções 
S MM S S S S S S S S MM S S S S S S S S S MM 

Descreve 

vivências/experiências que 

ilustrem as respetivas 

emoções  

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Elabora estratégias para 

conseguir lidar com certas 

emoções 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Articula conhecimentos 

relativos às emoções e 
MM MM S S MM S S S S MM MM MM MM S MM S S S S S MM 
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expressa-os através de 

construções frásicas 

Interliga as caraterísticas 

das diversas emoções com 

vivências e experiências 

próprias 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Seleciona informação que 

apenas se relacione com a 

emoção em discussão  

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Outras observações  

 

Legenda: 

S – Sim; 

MM – Mais ou Menos; 

N – Não; 

      - Faltou. 
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5. Atividade “A Importância das Emoções” 
8 de junho de 2021 

Alunos 

 

Observações 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

Verbaliza sobre as 

diversas emoções 
S S MM S MM S 

F 

S 

F 

S 

F 

S S S S S S S S S S 

Descreve as diversas 

emoções 
S S S S N S S S S S S S S S S S S S 

Descreve 

vivências/experiências que 

ilustrem as respetivas 

emoções 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Consegue distinguir as 

diversas emoções 
S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Elabora estratégias para 

conseguir lidar com certas 

emoções 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Escreve sobre o bullying 

no respetivo caderno 
S N N S S S S  N S S N N S N S S S 
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Ilustra livremente 

situações/vivências reais 

ou imaginárias sobre o 

bullying 

N S S N S S S S S S S S S N S S S N 

Outras observações  

 

Legenda: 

S – Sim; 

MM – Mais ou Menos; 

N – Não; 

      - Faltou. 
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15 de junho 2021 
Alunos 

 

Observações 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

Verbaliza sobre as diversas 

emoções 
S S MM S MM S S S S S 

F 

S S 

F 

S S S 

F 

S S S 

Descreve as diversas 

emoções 
S S S S N S S S S S S S S S S S S S 

Descreve 

vivências/experiências que 

ilustrem as respetivas 

emoções 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Consegue distinguir as 

diversas emoções 
S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Elabora estratégias para 

conseguir lidar com certas 

emoções 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S 

Escreve sobre a 

importância das emoções 

no respetivo caderno 

S S S S S S S S S S S S S S S S S S 
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Ilustra livremente 

situações/vivências reais 

ou imaginárias sobre a 

importância das emoções 

S N N N S S N S N N S S S S N N N N 

Outras observações  

 

Legenda: 

S – Sim; 

MM – Mais ou Menos; 

N – Não; 

      - Faltou. 
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Apêndice VIII. Registos no Caderno das Emoções 

4. Atividade “Introdução ao tema das Emoções” 
13 de abril de 2021 

Pergunta: 

Medo – O que posso fazer para 

ajudar alguém que está a sentir 

esta emoção? 

Resposta: 

A “Rir-me e divertir-me vai ajudar alguém que esteja com medo”. 

B 
 “Eu acho que tenho medo ainda porque um dia instalei um jogo que me deixou com muito medo, e agora ainda tenho 

visões desse jogo”.  

C “Falar com a pessoa, tentar animá-la para ficar melhor”. 

D “Posso falar com a pessoa para ela ter confiança nela própria e coragem”. 

E “Ajudar a pessoa a esquecer esse assunto”. 

F 
“Eu acho que tenho que falar com ela e dizer-lhe que não deve pensar nisso”. 

“Senti-me com muito medo quando tive um acidente com a minha família quando vínhamos da Madeira”. 
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Pergunta: 

Medo – O que posso fazer para 

ajudar alguém que está a sentir 

esta emoção? 

Resposta: 

G 

 

H 
“Quando uma pessoa está com esta emoção deveremos ajudá-la a sentir-se melhor e fazê-la esquecer o medo para ficar 

feliz”. 

I “Eu vou fazer piadas para essa pessoa se rir”. 

J “Posso tentar acalmar a pessoa e fazer ela parar de imaginar coisas”. 

K 

“Acalmar a confortar a pessoa”. 

 

“Tenho medo de ficar sem a minha prima”. 

“Tenho medo que a minha prima me deixe sozinha”. 

L “Abraçar a pessoa”. 
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Pergunta: 

Medo – O que posso fazer para 

ajudar alguém que está a sentir 

esta emoção? 

Resposta: 

M “Temos de ajudar os nossos amigos e famílias nestas situações, dando alegria, coragem e amizade”.  

N 
“Ajudar as pessoas que estão a sentir esta emoção porque pode fazer-nos mal. Assim, devemos abraçá-las e confortá-

las quando elas se estiverem a sentir com medo”. 

O “Falar com a pessoa e ajudá-la, tentando que ela sorria”. 

P “Fazer coisas engraçadas”. 

Q “Fazê-la feliz e ajudá-la a sentir coragem”. 

R “Dar um abraço à pessoa, fazê-la rir, dar-lhe coragem, etc.” 

S “Confortá-la”. 
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Pergunta: 

Medo – O que posso fazer para 

ajudar alguém que está a sentir 

esta emoção? 

Resposta: 

 

T “Ajudo-o a ter coragem e confiança”. 
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Pergunta: 

Medo – O que posso fazer para 

ajudar alguém que está a sentir 

esta emoção? 

Resposta: 

 

U “Ajudo a pessoa a não tentar ultrapassar o medo”. 
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Pergunta: 

Felicidade ou alegria – Um 

momento que me marcou quando 

estava a sentir esta emoção? 

Resposta: 

A “Eu fico feliz quando a minha família está bem”. 

B “A minha maior emoção é estar com a minha família”. 

C “Quando reencontrei os meus amigos depois do confinamento”. 

D 
“Quando os meus primos do Luxemburgo vieram para Beja, porque foi uma surpresa e já passava um ano desde a 

última vez que eles estiveram cá”. 

E “Quando a minha família de longe vem cá”. 

F “Quando fui à Madeira”.  

G “Quando vejo o The Rock num filme e quando jogo jogos”. 
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Pergunta: 

Felicidade ou alegria – Um 

momento que me marcou quando 

estava a sentir esta emoção? 

Resposta: 

 

H 
“Quando vejo pessoas que não vejo há muito tempo fico feliz por ver essas pessoas, e fico ainda mais feliz por sentir 

essa felicidade”. 

I “Quando me reencontrei com os meus amigos depois da pandemia”. 

J “Vou ficar muito feliz quando for dormir à casa de uma amiga”. 

K “Fico com alegria quando estou com os meus tios, primas e primos”. 

L “Quando a minha amiga quer jogar jogos comigo”. 
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Pergunta: 

Felicidade ou alegria – Um 

momento que me marcou quando 

estava a sentir esta emoção? 

Resposta: 

M “Um momento que me marcou quando estava a sentir esta emoção foi quando montei a cavalo e andei de avião”. 

N “Fiquei muito feliz quando o meu irmão nasceu”. 

O “Um momento que me marcou foi quando subi aos céus no avião que me trouxe do Brasil para Portugal”. 

P “Fiquei feliz quando fiz dez anos. Mas depois descobri que tenho que usar máscara a partir de agora”. 

Q 
“Um momento que me marcou foi quando conheci os meus irmãos mais velhos e quando reencontrei a minha mãe 

depois de seis anos separadas”. 

R “Quando a minha mana nasceu no dia 24 de dezembro”. 

S “Quando a minha mana e o meu pai vêm a Beja porque estão na Inglaterra”. 

T “Um momento que marcou foi quando estava no avião para ir para Barcelona”. 
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Pergunta: 

Felicidade ou alegria – Um 

momento que me marcou quando 

estava a sentir esta emoção? 

Resposta: 

 

U  
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20 de abril de 2021 

Pergunta: 

Culpa – O que esta emoção me 

faz sentir? 

Resposta: 

A 
“Quando magoamos alguém; eu sinto-me culpada quando magoo alguém; quando partimos alguma coisa sinto-me 

culpada”. 

B “Quando magoo alguém ou parto alguma coisa sinto-me muito culpada”. 

C “Quando magoamos alguém (amigos) ou quando evitamos alguém (amigo)”. 

D “Sinto-me culpado quando faço algo de errado”. 

E “Quando magoamos alguém”. 

F “Quando o meu tio morreu, eu senti-me culpada”. 

G “Quando magoamos alguém”. 



 

 

204 

Pergunta: 

Culpa – O que esta emoção me 

faz sentir? 

Resposta: 

 

H “Esta emoção faz-me sentir triste”. 



 

 

205 

Pergunta: 

Culpa – O que esta emoção me 

faz sentir? 

Resposta: 

 

I “Quando magoamos alguém”. 

J “Quando magoo alguém e parto alguma coisa”. 

K  

L “Eu sinto esta emoção quando magoo alguém sem querer”. 

M “Quando magoamos alguém e partimos alguma coisa”. 

N “Quando batemos em alguém e essa pessoa fica magoada”. 
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Pergunta: 

Culpa – O que esta emoção me 

faz sentir? 

Resposta: 

O “Quando magoamos alguém e partimos alguma coisas sem querer”. 

P 

“Quando magoamos alguém”. 

 

Q “Sinto-me culpada quando magoo alguém”. 

R “Quando partimos alguma coisa”. 

S “Faz-me sentir triste”. 

T  

U  
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Pergunta: 

Tristeza – O que significa para 

mim esta emoção? 

Resposta: 

A 

“Esta emoção é triste.  

Quando estamos tristes: queremos chorar; dá-nos uma grande dor; faz-nos sentir tristes; todos já sentimos tristeza; a 

tristeza é algo muito mau”. 

B “Dá vontade de chorar; dá-nos uma grande dor; faz-nos sentir tristes; todos já sentimos tristeza”. 

C “Significa perder”. 

D 
“Eu não gosto de sentir esta emoção porque não gosto de chorar, nem de sofrer”. 

“Às vezes quando me sinto triste, sinto um pouco de culpa também”. 

E “Faz-nos sentir tristes”. 

F “Significa uma grande dor para mim”. 

G 
“Queremos chorar. Quando alguém perto de nós morre ou quando vejo o «Titanic» ou quando um personagem favorito 

morre num filme, etc.” 
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Pergunta: 

Tristeza – O que significa para 

mim esta emoção? 

Resposta: 

 

H 
“Esta emoção faz-me chorar porque também me dá medo.” 

“A tristeza para mim é a culpa que sinto”. 

I “Significa infelicidade”. 

J “A tristeza é um sentimento muito mau”. 

K 

“Fico triste sem a minha prima”. 

“Ainda choro por a minha avó ter morrido”. 

“Sinto-me triste por os meus avós terem morrido”. 

L “Quando os meus pais se chateiam”. 

M “Não me sinto bem quando sinto esta emoção”. 
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Pergunta: 

Tristeza – O que significa para 

mim esta emoção? 

Resposta: 

N “Quando o meu tio e tia morreram só me apetecia chorar, e isso é a tristeza”. 

O “Só dá vontade de chorar”. 

P 

“É uma coisa muito má!”. 

 

Q 
“Sinto-me triste quando me lembro do meu pai que morreu antes de o conhecer”. 

“A tristeza para mim significa quando sentimos uma dor insuportável no coração”. 

R “Faz-me chorar porque penso em coisas más”. 
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Pergunta: 

Tristeza – O que significa para 

mim esta emoção? 

Resposta: 

S 

 

T  

U  
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27 de abril de 2021 
Pergunta: 

Amor – Como defines esta 

emoção? 

Resposta: 

A 

“Esta emoção faz-nos sentir apaixonados.” 

“É muito importante; é uma emoção que sentimos com a nossa família, com as pessoas de quem gostamos e com os 

nossos amigos; é uma emoção muito boa; quando temos medo ou se sentimos tristes podemos resolver essas emoções 

com o amor”. 

B 

“Defini-mos esta emoção quando amamos uma pessoa”. 

“Faz-me sentir feliz; é muito importante; é uma emoção que sentimos com a nossa família, com as pessoas de quem 

gostamos e com os nossos amigos; é uma emoção muito boa quando temos medo ou se sentimos tristes, pois podemos 

resolver tudo com o amor”. 

C “Faz-me sentir bem”. 

D 

“Sinto-me feliz”. 

“Para mim esta emoção é muito importante porque gosto de a sentir principalmente quando estou com a minha 

família”. 

“É uma emoção muito boa quando sentimos medo ou tristeza porque as podemos resolver com amor”. 

E “Esta emoção faz-me sentir feliz”. 

F “Para mim é a alegria que sinto pelas pessoas que amo, como os meus amigos e a minha família”. 
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Pergunta: 

Amor – Como defines esta 

emoção? 

Resposta: 

G 

“Faz-me sentir apaixonada e às vezes penso que vou cair ou sangrar do meu nariz”. 

 

H “Esta emoção para mim é carinho e sentir-me amada”. 

I “Para mim esta emoção significa ficar alegre ou com alegria”. 

J “Quando gostamos muito de alguém ou algo, sentimos essa emoção”. 

K “Faz-me sentir bem”. 

L “Quando as pessoas da minha família se abraçam”. 

M “Emoção que me faz sentir bem, sinto-me acompanhado e sinto carinho”. 

N “Eu gosto muito desta emoção porque ela faz com que as pessoas fiquem alegres e sejam muito carinhosas”. 
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Pergunta: 

Amor – Como defines esta 

emoção? 

Resposta: 

O “É a emoção que sinto com a minha família e amigos”. 

P 

“Para minha é a melhor emoção de todas”. 

“Faz-me sentir muito estranho, não consigo explicar”. 

 

Q “Esta emoção para mim é carinho”. 

R 

“É uma emoção muito boa quando temos meso ou se sentimos tristes podemos resolver com amor”. 
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Pergunta: 

Amor – Como defines esta 

emoção? 

Resposta: 

S 

 

T 

“O amor sinto-o quando estou com a minha família”. 

 

U “É amor quando alguém confia em ti e é teu amigo de verdade”. 

 



 

 

215 

Pergunta: 

Raiva – O que posso fazer para 

controlar esta emoção? 

Resposta: 

A “Eu tenho raiva quando tento fazer alguma coisa e não consigo”.  

B “Precisamos de ter calma e sossego”. 

C 

 

D 

“Falar com um amigo e pedir ajuda”. 
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Pergunta: 

Raiva – O que posso fazer para 

controlar esta emoção? 

Resposta: 

E “Pedir para alguém me ajudar”. 

F “Respiro fundo e fico mais calma.” 

G 

“Bater na parede e ouvir música.” 

“Eu sinto isto quando alguém me irrita muito ou diz coisas que não fazem sentido”. 

 

H “Para controlar esta emoção devo ficar calma e devo chamar alguém”. 

I “Posso contar até três”.  
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Pergunta: 

Raiva – O que posso fazer para 

controlar esta emoção? 

Resposta: 

J “Posso me acalmar com o moinho da minha prima”. 

K “Fazer o que me deixa alegre”. 

L “Devemos ir para um lugar calmo”. 

M “Quando estou irritado tento-me acalmar”. 

N “Posso falar com as pessoas para me ajudar.” 

O “Não sei o que fazer nesta situação, eu quase nunca me sinto irritado porque sou um menino muito calmo”. 

P 

“Tapo os ouvidos e controlo-me”.  

 

Q  
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Pergunta: 

Raiva – O que posso fazer para 

controlar esta emoção? 

Resposta: 

R “Quase nunca fico irritada porque não deixo que a raiva me tire a felicidade. Eu sou mais forte do a raiva”. 

S “Quando estou irritada eu fico calma depois de os meus amigos me ajudarem”. 

T 

 

U  
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Pergunta: 

Coragem – O que esta emoção me 

faz sentir? 

Resposta: 

A “Eu tenho coragem quando faço força”.  

B 
“Quando estou com os meus amigos sinto-me corajosa”. 

Uma pessoa corajosa é alguém forte que consegue combater os seus medos”. 

C 

 

D 

“Quando eu quero pular um muro, porque eu gosto muito de pular muros, eu penso num menino que gosto por amor 

(eu sei que não tenho idade mas pronto)”. 

“Uma pessoa corajosa é uma pessoa forte, capaz, amigável e que consegue combater o seu medo”. 

E “Esta emoção faz-me sentir corajosa”. 
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Pergunta: 

Coragem – O que esta emoção me 

faz sentir? 

Resposta: 

F “No monte do meu irmão enfrentei o cão que eu tinha medo. Fui corajosa”. 

G 

“Quando vejo vídeos sem ninguém saber; ver o «Stranger Things», etc.”. 

 

H “Esta emoção faz-me sentir corajosa e responsável pelas coisas”. 

I “Quando estou com outras pessoas a explorar”. 

J “Sinto-me corajosa quando estou com a minha amiga”. 

K “Fico com coragem quando estou com a minha prima”. 

L “Essa emoção faz-me sentir bem e sem medo”. 
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Pergunta: 

Coragem – O que esta emoção me 

faz sentir? 

Resposta: 

M “Uma pessoa corajosa”. 

N “Andar de skate e saltar de paraquedas são coisas que só os corajosos conseguem fazer”. 

O “A coragem faz-me sentir corajoso”. 

P 

“Quando dei um pontapé numa cobra”. 

 

Q “Uma pessoa corajosa é alguém forte e capaz de combater os seus medos”. 

R  
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Pergunta: 

Coragem – O que esta emoção me 

faz sentir? 

Resposta: 

S 

 

T 

 

U  
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4 de maio de 2021 

Pergunta: 

Que emoção é mais difícil de 

controlar? Porquê? 

Resposta: 

A “A emoção mais difícil de controlar é a raiva”. 

B  

C  

D “É o medo porque eu tenho medo que me façam alguma coisa que eu não consiga ultrapassar”. 

E “A emoção que é mais difícil de controlar é o medo porque é muito assustador”. 

F “A emoção que é mais difícil de controlar para mim é o medo”. 

G 
“A emoção mais difícil de controlar é o medo e a raiva porque fico com raiva durante muito tempo e o medo é a mesma 

coisa”. 

H “É a raiva porque podemos ficar com raiva e não nos conseguirmos controlar”. 

I “A raiva porque apetece-me bater em alguém”. 

J “Tristeza, porque fico triste sem a minha amiga e não me consigo controlar”. 

K “Para mim é a tristeza. Porque quando meto coisas tristes na cabeça depois não consigo parar de pensar nisso”. 
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Pergunta: 

Que emoção é mais difícil de 

controlar? Porquê? 

Resposta: 

L “O medo porque imaginamos coisas que não existem”. 

M  

N “Raiva”. 

O  

P “A raiva porque é uma emoção que me controla facilmente”. 

Q “Medo porque penso em coisas más”. 

R “A tristeza, porque quando me sinto triste choro logo”. 

S  

T  

U “A raiva porque me irrito muito facilmente”. 
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Pergunta: 

Que emoção sentes maior parte do 

tempo? 

Resposta: 

A “É o amor”. 

B “Eu tento ter sempre coragem e confiança em mim própria”. 

C  

D “É a tristeza porque eu gosto dos meus amigos brasileiros e gostava de estar sempre com eles”. 

E “É a coragem, a confiança e a alegria porque é gosto de ser alegre e feliz para as pessoas”. 

F “Para mim é o medo porque é difícil de controlar”. 

G “A alegria”. 

H “Sinto aborrecimento porque não faço nada”. 

I “Amor, porque gosto de uma pessoa”. 

J “Tristeza”. 

K “Alegria e tristeza”. 
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L “Alegria”. 

M  

N “Apetece-me bater em alguém quando me batem”. 

O  

P  

Q  

R “Felicidade porque eu sou feliz”. 

S  

T  

U  
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3. Atividade “Pote das Sugestões 
11, 18, 25 e 26 de maio de 2021 

Grupos Dramatizações 

A e C 

Conversa entre duas pessoas sobre as emoções 

 

- Olá! (C) 

- O meu pai está muito triste. (A) 

- Tristeza é uma emoção que todos sentimos! (C) 

- Pois é. (A) 

- Daqui a pouco tenho a certeza de que ele ficará feliz! (C) 

- E a felicidade, é uma emoção? (A) 

- Claro que é! E uma das melhores. (C) 

 

B e Q 

Duas pessoas as conversas sobre as emoções 

 

- Como te sentes B? 

- Sinto-me muito bem! 

- Eu não. Hoje estou triste, como posso resolver este problema? 

- Podes brincar em casa com os teus brinquedos. 
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Grupos Dramatizações 

- E se fossemos brincar as duas? Pode ser? Talvez assim eu fique mais feliz. 

- Sim! Vamos brincar e chamar outros amigos. 

D e E 

A raiva da couve 

 

Raiva – Eu hoje estava com uma raiva de uma couve! 

Calma – Calma, eu vou resolver esta situação e vai ficar tudo bem! 

Raiva – Deita-me essa couve maldita para o lixo! 

Calma – Mas por que tens tanta raiva da couve? É apenas um vegetal. 

Raiva – Tens razão, não sei o que me deu. 

Calma – E agora já estás mais calma? 

Raiva – Já, obrigada Calma. 

Calma – De nada querida. 

Raiva – Adeus e beijinhos. 

Calma – Beijinhos. 

F e G 

Felicidade e Timidez 

 

F – Porque tens tanta vergonha? 

G – Não sei… 

F – Mas não tenhas vergonha de mim! 
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Grupos Dramatizações 

G – Eu não tenho de ti mas eu fui criada assim… 

F – Desculpa, eu não devia ter dito isso. 

G – Está tudo bem. 

F – Olha, amei conversar contigo. 

G – Eu também. Mas por que tens essa caneta amarela? 

F – Para simbolizar a felicidade de todo o mundo. 

G – Ok, adeus. 

F – Adeus. 

 

   

H e M Diálogo das emoções: nervosismo e calma 
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Grupos Dramatizações 

 

Calma: Usas óculos? 

Nervosismo: Sim, eu uso óculos. 

Calma: E gostas de viajar? 

Nervosismo: Sim, gosto muito! 

Calma: Então gostas de ir à praia? 

Nervosismo: Sim, gosto mesmo muito. 

(E o Nervosismo foi-se acalmando com a conversa da Calma) 

Calma e Nervosismo: Estou feliz quando estou com amigos! 

I e N 

A Calma e a Raiva 

 

- Como estás? 

- O que tens haver com isso? 

- O que se passa? Estás zangado? 

- Estou, porque eles não me deixam brincar. 

- Mas porquê? 

- Porque dizem que eu não mereço brincar com eles. 

- Podes brincar comigo! 

- Tens razão, obrigado! 
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Grupos Dramatizações 

- De nada. 

J e L 

Alegria e Tédio 

Tédio – Como te estás a sentir? 

Alegria – Alegre. Queres brincar comigo? 

Tédio – Sim! 

Alegria – Como te chamas? 

Tédio – Chamo-me L mais conhecida por Tédio. 

Alegria – E eu chamo-me J mais conhecida por a emoção Alegria. 
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Grupos Dramatizações 

  

K e U 

Raiva 

 

K – Porque é que estás com tanta raiva? 

U – Porque um menino me bateu. 

K – Quem foi que te bateu? 

U – É melhor não saberes… 

K – Porquê? 
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Grupos Dramatizações 

U – Porque ele é muito mau. 

K – Vou-te dar um conselho. Afasta-te desse menino. 

U – Obrigado pelo conselho. 

P e R 

Alegria e Tédio 

 

Alegria: Bom dia! 

Tédio: Bom dia… 

Alegria: Como te sentes? 

Tédio: Eu sinto-me muito aborrecido. 

Alegria: Porquê? 

Tédio: Porque eu tenho tédio. 

Alegria: Ok, queres vir brincar comigo? 

Tédio: Pode ser. 

Alegria: Queres brincar ao quê? 

Tédio: Eu quero brincar às escondidas. 

Alegria: Boa, vamos brincar. 

Tédio: Ok. 
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Grupos Dramatizações 

         

S e T 

A alegria e o tédio 

 

Uma menina chamada Íris gostava muito de flores e foi apanhar uns girassóis ao campo, e um menino perguntou-lhe 

o seguinte: 

 

- O que estás a fazer? 

- Estou a apanhar flores para a minha coleção. 

- A tua coleção tem que flores? 

- Tem girassóis, malmequeres, lírios e rosas. Porque é que estás tão aborrecido? 

- É porque não tenho amigos. 

- Aí é? Eu também não tenho amigos, queres ser meu amigo? 

- Sim, como te chamas? 
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Grupos Dramatizações 

- Chamo-me Íris e tu? 

- Eu chamo-me Diogo.  

E assim, o Diogo já não ficou sozinho. 

 

  

Observações 
O aluno Q faltou nas primeiras aulas mas veio na semana da apresentação. Como o aluno B realizou a atividade com 

a professor titular devido à falta de alunos, o aluno B e Q apresentaram juntos a dramatização. 
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Grupos Dramatizações 

 

O aluno O faltou nas últimas aulas. 
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5. Atividade “A Importância das Emoções” 
8 de junho de 2021 

Pergunta: 

O que entendo sobre o bullying… 
Resposta: 

A “O Bullying não se deve fazer aos outros. O que não gostamos que nos façam não deveremos fazer aos outros”. 

B 
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Pergunta: 

O que entendo sobre o bullying… 
Resposta: 

C 

 

D 

“O bullying para mim é uma coisa horrível porque gozar ou maltratar é algo que não se faz. Se eu tivesse no lugar 

dessa pessoa, sei que também não iria gostar. 

Para resolver isto podíamos falar com os nossos amigos, perguntar o que devemos fazer, mas nunca nos podemos 

esquecer das desculpas. 

Nunca gozem nem maltratem os outros!”. 

E “O bullying é uma coisa muito má, porque não se pode fazer muitas coisas e isto é uma delas:” 
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Pergunta: 

O que entendo sobre o bullying… 
Resposta: 

 

F 

“O bullying é muito mau e tem várias maneiras de se fazer como tirar coisas e comida, gozar todos os dias, chamar 

nomes e também bater. Sofrer de bullying todos os dias é muito mau”. 

 

G  
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Pergunta: 

O que entendo sobre o bullying… 
Resposta: 

H 

“O Bullying para mim é tratar mal e fazer mal a pessoas que não te fizeram nada. Principalmente as pessoas que são 

boas contigo e tu trata-las mal na mesma. 

Mas isso não se faz porque nem todas as pessoas tem a mesma cabeça”. 

 

I  
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Pergunta: 

O que entendo sobre o bullying… 
Resposta: 

J 

     

K  
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Pergunta: 

O que entendo sobre o bullying… 
Resposta: 

L 

 

M 

O racismo não se deve fazer em primeiro lugar. E muito menos o bullying!” 

 

N “Não se deve gozar com as pessoas de cor, gordas, magras, etc… 
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Pergunta: 

O que entendo sobre o bullying… 
Resposta: 

As pessoas são todas iguais e não merecem que ninguém lhes bata, goze ou maltrate”. 

 

O 
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Pergunta: 

O que entendo sobre o bullying… 
Resposta: 

P 

 

Q 
Uma pessoa que sofre de bullying sente-se como uma folha papel quando é amarrotada e completamente destruída por 

outras pessoas”. 

R 

 

S 
“Quando alguém goza ou chama nomes ou batem em alguém todos os dias, isso chama-se bullying”. 
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Pergunta: 

O que entendo sobre o bullying… 
Resposta: 

 

T 

“O Bullying é muito e não o devemos fazer com ninguém, nem pessoas negras nem brancas, somos todos iguais”. 

 

 

U “Para mim, não devemos gozar com os outros, não chamar aos outros negro, etc. Porque isso é bullying”. 
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15 de junho de 2021 
Pergunta: 

Qual é a importância das 

emoções? 

Resposta: 

A 

“As emoções são muito importantes porque o toda a gente tem medo, alegria, amor. As emoções são algo que todos 

sentimos, por isso é têm esta importância”.  

 

B 
“A importância das emoções é que devemos estar sempre felizes e não estarmos sempre tristes, irritados e rabugentos. 

Porque isso não vai resolver nada e ainda fazemos mais mal para os outros. E a nós também não nos faz bem”. 
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C “A toda a hora sentimos emoções”. 

D “As emoções têm muita importância porque é algo que nós sentimos sempre”. 

E 

“A importância das emoções é muito importante para todas as pessoas. Porque a gente sente emoções a toda a hora”. 

 

F 

“A importância das emoções é está relacionada com a vida porque sem emoções a vida não seria igual. Então, as 

emoções são quase a nossa vida”. 
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G “Se as emoções não existissem, nós nunca sentiríamos nada”. 

H 

“Emoção para mim é ter alegria e ser feliz. 

A emoção é um pouco da nossa vida porque nós temos raiva mas também temos felicidade. É um equilíbrio”. 

 

I 

“As emoções são precisas para muitas coisas e são muito importantes para expressarmos as nossas reações, por 

exemplo se estamos tristes, felizes… 

Mas é algo que também podemos dizer por palavras”. 

J “A importância das emoções é que todos devemos demonstrar os nossos sentimentos”. 

K  
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L 

“Para mim, sem emoções e sem sentimentos tornamo-nos robôs”. 

 

M 

“A emoção tristeza 

Não é uma boa emoção 

Porque faz a depressão 

Faz as pessoas se matarem 

E isso não é nada bom!” 
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N  

O 

“Se não tivéssemos emoções seriamos robôs”. 

 

P 

“Sem as emoções não seriamos pessoas e sentiríamos essas emoções”. 

 

Q 

“Para mim, a importância das emoções é tanta que não sei como explicar mas irei tentar! 

As emoções são muito importantes porque nós precisamos delas para sermos seres humanos, se não as tivéssemos 

seriamos robôs”. 
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R  

S “As emoções são muito importantes para nos expressarmos”. 

T “A importância das emoções é que nós somos o que somos porque temos emoções”. 

U “As emoções são muito bonitas”. 

 

 


