
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIA 
METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ISBN 978-989-8525-75-8 
1.ª Edição | junho 2022 

 
Universidade do Minho 

Instituto de Educação | Centro de Investigação em Educação 



GUIA METODOLÓGICO 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships Agreement no.: 2019-
1-PT01-KA201-061277      

1 

 

 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu 

conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser 

considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações 

nela contidas.  

ÍNDICE  

Organizadores e nota editorial 
2 

Introdução 4 

Guia metodológico 7 

O projeto 8 

Capítulo i - geral 11 

Hábitos    

1. Confiança 11 

2. Organização e ordem 19 

3. Resolver 24 

4. Generosidade 43 

5. Paixão 49 

6. Honestidade 59 

7. Equidade 68 

8. Respeito 78 

9. Integridade 86 

10. Autocontrolo 105 

11. Paciência 115 

12. Empatia 132 

Glossário 144 

Referências 150 

  



GUIA METODOLÓGICO 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships Agreement no.: 2019-
1-PT01-KA201-061277      

2 

ORGANIZADORES 
 
 

Ana ARAÚJO Maria Irene TIAGO 

Aneliya NANKOVA Marco BENTO 

Benjamim SOUSA Natalia SHALAMANOVA 

Claudia CORSELLI Noel ROWLAND 

Irina Raluca CIOBANU Petya MINCHEVA 

José Alberto LENCASTRE Roxana Raluca IAROVOI 

Luzia VELUDO Roberta CIRRINCIONE 

 Verzhiniya TRAYKOVA 
 

 

NOTA EDITORIAL 
 
Esta publicação foi produzida no âmbito do projeto "12 Hábitos para o Sucesso", uma Parceria 
Estratégica-Erasmus + . 
 
Esta publicação é o resultado de um trabalho comum coordenado por: 
 

• Maria Irene Tiago - Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia, PORTUGAL  

• European School of Brussels IV (Laeken), BELGIUM  

• IS "Duca Abruzzi – Libero Grassi", ITALY  

• Sdrudzenie Znam I Moga, BULGARIA  

• 119 Secondary School "Academician Mihail Arnaudov", BULGARIA  

• Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, PORTUGAL  

• Make It Pedagogical, PORTUGAL  

• Scoala Primara Carol I, ROMANIA   

 

ISBN 978-989-8525-75-8 
1.ª Edição | junho 2022 

 
Universidade do Minho 

Instituto de Educação | Centro de Investigação em Educação 
 
O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que 
reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por 
eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. 



GUIA METODOLÓGICO 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships Agreement no.: 2019-
1-PT01-KA201-061277      

3 

 



GUIA METODOLÓGICO 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships Agreement no.: 2019-
1-PT01-KA201-061277      

4 

INTRODUÇÃO 

A necessidade dos professores incorporarem técnicas de aprendizagem ativa na sala de aula está a tornar-

se cada vez mais evidente à medida que a aprendizagem passiva é posta em causa. O consenso vai no 

sentido de que o problema com as aulas pode resultar do facto dos alunos escreverem ou lerem 

passivamente informações sem nunca terem praticado. 

Para além das descrições de técnicas de ensino- aprendizagem fornecidas pela literatura, várias teorias 

explicam porque é que a aprendizagem ativa é superior à aprendizagem passiva (DeNeve & Heppner, 1997). 

A aprendizagem passiva ocorre quando os estudantes usam os seus sentidos para ouvirem, lerem, ou verem 

informação. Este é o modo de aprendizagem mais comummente presente nas salas de aula. A 

aprendizagem ativa implica ação, prática por parte dos aprendentes, aumentando assim as suas 

capacidades de pensamento crítico e permitindo que mostrem iniciativa. Envolver os alunos, estimulando-

os a falar mais, incorporando mais os seus contributos e as suas ideias, torna mais confortável a avaliação 

da aprendizagem dos alunos, e responde melhor às suas necessidades e diferentes estilos de aprendizagem. 

A aprendizagem ativa e a aprendizagem passiva têm vantagens e desvantagens. Nota-se que os 

aprendentes ativos são melhores do que os aprendentes passivos uma vez que incorporam os seus 

conhecimentos na prática. Normalmente, os aprendentes passivos apenas recebem conhecimentos, e, a 

sua aquisição de conhecimentos nem sempre pode ser confirmada. Além disso, podemos constatar o 

desejo dos aprendentes ativos em querer aprender mais, em obter mais conhecimento; estudar parece ser 

um desejo/ uma motivação enquanto os alunos passivos não demonstram qualquer paixão por aprender 

as coisas abordadas em aula. Em terceiro lugar, os professores são mais propensos a favorecer os 

aprendentes ativos, uma vez que lhes é mais fácil observar que os aprendentes ativos escutam atentamente 

durante as aulas. Há mais vantagens em ser um aluno ativo do que um aluno passivo. 

Embora o ensino eficaz se esteja a tornar rapidamente sinónimo de facilitação de técnicas de aprendizagem 

ativas, a literatura de investigação sobre a eficácia real dos vários métodos de ensino é escassa. Uma 

indicação desta ênfase é vista na proliferação da literatura centrada na aprendizagem ativa. 

Na educação, o aumento da inovação é permeado por uma característica chave do mundo global 

contemporâneo - a tecnologia. O crescendo digital permeia todas as esferas da sociedade e o contexto de 

inscrição escolar proporciona oportunidades para fomentar novas culturas de aprendizagem. Porque a 

escola tem de abordar o que se entende por competências e necessidades do século XXI (OCDE, 2010), é 

de primordial importância que avalie o que está disponível como recursos e o que é relevante como meios 

para corresponder aos objetivos socialmente estabelecidos. Segundo a OCDE (2010), a crescente riqueza 

tecnológica do mundo promove novas preocupações no domínio educacional, enquanto gera expetativas 

de que as escolas assumam a liderança das sociedades do conhecimento. Leahy, Holland & Ward (2019) 

apreendem este apelo à transformação no campo educacional sob o rótulo de uma Quarta Revolução 

Industrial, que se caracteriza pela convergência de tecnologias físicas, digitais e biológicas que 

aparentemente mudam como ou o que as pessoas fazem e o que significa contemplar o ser humano. Em 

suma, reconhece-se que a educação está a mudar, em parte, devido à saturação da tecnologia e da 

informação em escalas sociais globais, o que significa que vários desafios são então impostos ao campo 

educacional. 
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Assumindo a evidente relação estabelecida entre inovação e tecnologia, há o argumento de que a 

reorganização institucional da escola e a orientação para a aprendizagem podem ignorar outro vínculo 

relevante, o que existe entre tecnologia e pedagogia. Apenas mediante um processo de integralidade no 

qual os recursos e métodos são integrados, é que se pode avançar ainda mais com resultados bem-

sucedidos na educação. A integração das escolas tecnológicas, como amplamente divulgado na literatura, 

implica que novos métodos exigem a implantação de culturas colaborativas, o avanço da formação 

pedagógica e técnica dos professores, para além do apoio técnico institucional, se se desejar um mandato 

inovador sustentável. 

Com o objetivo de melhorar os resultados e os recursos dos estudantes em tecnologia, o método conhecido 

como sala de aula virada ganhou uma atenção viva. Segundo alguns autores, estão disponíveis abordagens 

muito diferentes sobre como integrar a tecnologia na educação para aumentar o sucesso, sendo a sala de 

aula virada (FC) um modelo proeminente. Apesar das diferentes caraterísticas encontradas na literatura, a 

CF é reconhecida principalmente pela sua natureza de aprendizagem mista e pela mudança de tarefas 

tradicionalmente executadas nas salas de aula para ambientes externos. 

O conceito de atribuir uma tarefa para fazer antes da aula não é exatamente algo novo. A diferença é que 

agora há uma utilização sistemática da tecnologia para entregar conhecimentos declarativos. Como 

vantagem, os professores podem mobilizar o tempo de aula para atividades mais centradas no aluno, como 

é o caso da discussão, trabalho de equipa, projetos e outras abordagens de aprendizagem ativa em que a 

construção do conhecimento pressupõe uma interação extensa e significativa com pares e professores. O 

tempo de sala de aula invertida é também considerado como um elemento importante para o 

desenvolvimento pessoal, considerando que promove a aprendizagem com respeito a diferentes ritmos, 

tempos, capacidades e necessidades individuais. Associado a esta ideia, a literatura tem documentado 

provas de que o modelo FC aumenta a realização em vários ramos. A abordagem tem uma forte base teórica 

construtivista que leva ao reconhecimento de que cada parceiro de aprendizagem pode ter a sua própria 

compreensão do conhecimento. 

Também poderíamos falar de novos cenários pedagógicos quando discutimos a Aprendizagem Baseada em 

Jogos e a Gamificação. As provas informais apoiam um argumento de que a utilização de jogos digitais traz 

mais do que apenas motivação e pode ser uma ferramenta de aprendizagem muito poderosa. James Paul 

Gee (2003) há muito que tem vindo a salientar o potencial dos jogos de vídeo nos processos de 

aprendizagem, tirando partido do facto de os alunos passarem mais tempo a jogar jogos de vídeo do que a 

ler. Gee reforça o facto de que os jogos ajudam a fazer, a tomar decisões, a resolver problemas e a interagir. 

Este autor afirma que "Os jogadores não se limitam a fazer coisas e a tomar decisões. Devem aprender 

coisas e até dominá-las. Se não o fizerem, não deixam o primeiro nível de um jogo" (Gee, 2017, p. xvii). 

Papert (2008), citado por Bento e Lencastre (2014, p. 454), considera que os jogos digitais, quando 

adequadamente planeados, podem servir como elementos mobilizadores nos processos de ensino e 

aprendizagem, uma vez que podem: (i) absorver intensamente o aluno; (ii) envolvimento emocional; (iii) 

uma atmosfera de espontaneidade e criatividade; (iv) uma noção clara de limites de tempo e espaço; (v) a 

possibilidade de repetição e recuperação de um erro; (vi) a existência de regras claras e objetivas; (vii) 

imaginação, autoexpressão e autonomia; e (viii) trabalho cooperativo e de grupo. As competências 

literárias do século XXI envolvidas na GBL permitem que as TIC se tornem cada vez mais sociais e centradas 

no utilizador, com os utilizadores da Internet a deixarem de ser os únicos consumidores de informação, 
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mas também os produtores de informação. A maioria dos jogos digitais existentes tem fortes elementos 

visuais, tornando-os adequados para quase todos os tipos de aprendentes. Muitos jogos digitais exigem 

respostas rápidas que representam focos para muitos aprendizes, tornando o jogo mais interessante e 

excitante. Os melhores jogos digitais permitem aos utilizadores realizar a(s) tarefa(s) ou alcançar os 

objetivos de aprendizagem, com eficácia e satisfação.  

A gamificação pode envolver o treinador a “gamificar” uma atividade ou ensinar um conceito, incluindo a 

mecânica, tais como missões, marcos, pontos, níveis e feedback (Lencastre, Bento, & Magalhães, 2016), 

aumentando o envolvimento dos estudantes sem ligação a qualquer jogo em particular. Assim, os alunos 

aprendem, não jogando jogos específicos, mas aprendem como se estivessem a jogar um jogo. Segundo 

Bento e Lencastre (2016), na mecânica dos jogos, consideramos os mecanismos utilizados para "gamificar" 

uma atividade definida com a intenção de evocar certas emoções no aluno/jogador. Por sua vez, a dinâmica 

do jogo são as motivações que levam o jogador a estas emoções. A educação é uma área com elevado 

potencial para aplicar a gamificação, uma vez que procura promover a motivação e o envolvimento do 

estudante. Os aprendentes são, portanto, conteúdos de aprendizagem como se estivessem a jogar um jogo, 

tornando a experiência educacional simultaneamente desafiante e divertida. Assim, a gamificação oferece 

a oportunidade de combinar conteúdos, ensino, literacia digital e capacidades de aprendizagem do século 

XXI num ambiente de aprendizagem circundante. Intuitivamente, a gamificação tem um grande potencial 

para motivar os alunos e tornar a escola mais atrativa. O professor será capaz de fornecer conteúdos 

específicos com um processo de gamificação adaptado a um contexto de aprendizagem e aos perfis dos 

alunos. 

O objetivo deste livro-guia é descrever um conjunto de técnicas de sala de aula inovadoras e avaliar a sua 

eficácia em comparação com as metodologias tradicionais. A técnica inovadora de sala de aula, denominada 

simulação de role-play, uma vez que combina características dos métodos convencionais de role-playing e 

simulação. Descreveremos também formas de como esta técnica de sala de aula pode ser aplicada em 

diferentes disciplinas. Dada a necessidade de avaliação de técnicas ativas de ensino e aprendizagem, 

também propomos uma avaliação das simulações de role-playing. 
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GUIA METODOLÓGICO 
Este GUIA METODOLÓGICO, concebido e concluído no âmbito do projeto "12 Hábitos para o Sucesso", é 

uma coleção de materiais, práticas, técnicas, abordagens, métodos e exercícios especialmente adaptados 

às necessidades dos alunos de cada organização desta parceria. 

Todos os materiais e abordagens educacionais foram desenvolvidos pelos países parceiros e depois em 

duas partes: 

Grupo Geral - contendo materiais educativos relativos aos quatro grupos etários: 6-10 anos, 10-14 anos, 

14-16 anos, e 16-19 anos. 

Grupo específico - contendo conjuntos de materiais didáticos relacionados com os grupos específicos de 

cada grupo. 

Inclui abordagens úteis e boas práticas utilizadas pelos professores quando trabalham com os seus alunos 

no âmbito da educação inclusiva. 

Todas as descrições e elementos foram compilados pela organização coordenadora - Maria Irene Tiago da 

Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia, PORTUGAL - num guia online mais abrangente com três capítulos 

separados: geral, atividades extra e glossário. 
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O PROJETO 
O projeto 12 HÁBITOS PARA O SUCESSO combina os esforços de oito organizações (seis escolas e dois 

prestadores de formação) de cinco países europeus - Bélgica (BE), Bulgária (BG), Itália (IT), Portugal (PT), e 

Roménia (RO) - numa tentativa de criar uma ferramenta educacional única e inovadora para apoiar os 

professores no seu trabalho diário e os estudantes a envolverem-se nas suas realizações, desenvolvimento 

e sucesso. 

A ideia do projeto 12 HÁBITOS PARA O SUCESSO surgiu dos desafios que as escolas e os professores da 

nossa parceria enfrentam na capacitação dos seus materiais educativos e abordagens para a criação de 

hábitos e o envolvimento dos seus alunos na criação de hábitos e no crescimento pessoal, ou seja, para 

serem bem-sucedidos como alunos ao longo da vida e como cidadãos numa sociedade em mudança. 

O objetivo geral dos 12 HÁBITOS PARA O SUCESSO é aumentar as capacidades dos professores para 

melhorar a motivação, os hábitos, as necessidades e ganhar uma melhor compreensão dos seus pontos 

fortes e para ambos os atores a continuação do seu desenvolvimento pessoal e profissional quer na 

educação quer na vida pessoal. 

As atividades do projeto serão agrupadas em processos de trabalho (PT) que podem ser resumidos como 

se segue: 

PT1-Gestão - Principais atividades: adoção de documentos estratégicos, 4 reuniões de parceiros, atribuição 

de tarefas, relatórios, monitorização, garantia de qualidade, gestão de risco, comunicação com a Agência 

Nacional e avaliação interna. 

PT2-Desenvolvimento dos 12 HÁBITOS PARA O SUCESSO "Guia Metodológico" e "Livro de atividades do 

aluno" que promoverão amplas parcerias transversais no desenvolvimento de mais recursos para apoiar as 

práticas de ensino e formação. Estes recursos assegurarão a motivação, o coaching e a criação de hábitos 

de apoio e serão uma fonte de recursos educacionais abertos que conduzirão os professores não 

experientes através da criação de hábitos e do crescimento pessoal dos seus estudantes, para que possam 

ultrapassar e enfrentar as barreiras enquanto adquirem novos conhecimentos, experiência e competências. 

Será traduzido em todas as línguas dos parceiros deste projeto, e na língua inglesa; haverá pilotagem em 

sala de aula, relatórios de avaliação, que poderão levar a reajustes/ adaptações. 

PT3-Processo de avaliação - Revisão e feedback do professor durante as sessões de formação Atividades de 

Aprendizagem, Ensino e Formação, relatórios de avaliação e propostas de reajustes / adaptações. 

PT4-Disseminação-Atividades principais a serem entregues: plataforma online do projeto, produção e 

distribuição de notícias, entrega de apresentações a eventos nacionais e europeus, reuniões diretas com os 

interessados, reuniões de promoção com professores nas escolas dos parceiros. 

PT5- Evento multiplicador - apresentação dos resultados do projeto a organizações e estrutura da UE.  
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Os 12 HÁBITOS PARA O SUCESSO foram concebidos tendo em mente três resultados: 

 

RESULTADO 1: 

12 HÁBITOS PARA O SUCESSO – GUIA METODOLÓGICO para professores. Esta produção fará uma visão 

geral das metodologias atuais nos países parceiros utilizadas pelos professores em 6 línguas (Inglês, 

Português, Búlgaro, Italiano, Francês, Romeno). 

 

RESULTADO 2 

Livro de Atividades Integradas com instrumentos básicos, explicações breves dos hábitos; glossário de 

termos; sessões de formação de diferentes atividades; "um saco de truques" e conselhos e sugestões úteis 

para os aprendentes / alunos em 6 línguas (Inglês, Português, Búlgaro, Italiano, Francês, Romeno). 

 

RESULTADO 3 

PLATAFORMA ONLINE- 12 HÁBITOS PARA O SUCESSO: Além de ser informativo, o guia de metodologia 

online da plataforma-12 HÁBITOS PARA O SUCESSO (Produto Intelectual1) e o livro de atividades para 

estudantes integrados (Produto Intelectual 2) terão também uma versão em papel em inglês, português, 

italiano, francês, romeno e búlgaro.  

 

Este livro terá atividades práticas, baseadas principalmente em métodos de aprendizagem experimental a 

utilizar como ferramentas de trabalho com aprendentes / alunos. A capacidade mental e as competências 

pessoais, mostram-lhes como cooperar e trabalhar em equipa, ganhar autoconfiança, expressar emoções 

e aceder aos seus recursos criativos. 

80 professores (20 por país) participaram nos resultados intelectuais. 

120 aprendentes/ alunos (20 por país) estiveram envolvidos no livro de atividades do aluno. 

30 professores (5 por parceiro) tiveram formação durante as sessões Atividades de Aprendizagem, Ensino 

e Formação. 

150 professores, 3000 alunos, 35 representantes de entidades externas estiveram envolvidos em atividades 

de disseminação deste projeto. 

Os principais resultados qualitativos obtidos e o impacto que alcançado estão relacionados com: 

-  O aumento do sucesso escolar e das competências pedagógicas; 

- A melhoria das capacidades dos professores para avaliar as competências da formação inicial e contínua 

e melhorar a reflexão sobre a prática; 

- Uma maior motivação para a aprendizagem, envolvimento e hábitos dos nossos aprendentes / alunos 

durante a vida do projeto; 
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- Melhoria da qualidade do ensino a nível local, o que também conduzirá a aprendentes com melhor 

formação; 

- Melhoria das competências de cooperação internacional dos professores e do pessoal das organizações 

parceiras; 

- Melhoria da qualidade da investigação e das capacidades de conceção da inovação das escolas e dos 

parceiros não escolares; 

 

O nosso principal objetivo para o Projeto 12 HÁBITOS PARA O SUCESSO esteve relacionado com a visão de 

ajudar os professores nos países da parceria, e, em toda a Europa, a proporcionar aos seus alunos condições 

adequadas para alcançar resultados de aprendizagem sustentáveis, o que conduzirá ao seu sucesso e 

desenvolvimento pessoal e escolar.  
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CAPÍTULO I - GERAL 

Confiança 

FAIXA ETÁRIA 6 - 10 

 

Hábito – Confiança Utilização de estratégias e boas práticas para ser bem-sucedido na 

escola e na vida. 

Atividade/Jogo  Brainstorming De Toda A Turma 

Idade/Ano de escolaridade 6 – 10 anos 

Duração 45 – 60 min 

Recursos e materiais Quadro branco, canetas e marcadores, mapas mentais 

Descrição  BRAINSTORMING 
- Ler a descrição das palavras ligadas a este hábito. 
-Atividade de brainstorming de toda a turma. 
Os alunos são convidados a definir o termo "Confiança" e todas as suas 
palavras/respostas são anotadas no quadro branco por um professor. 
-Discussão de turma e escolha final de definições comuns. 
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Confiança 

FAIXA ETÁRIA 10 - 14 

 
Hábito – Confiança Descrição e importância na escola: Autoconfiança 

Atividade/Jogo As letras preocupantes 

Idade/Ano de escolaridade 10 -14 anos 

Duração 45 min 

Recursos e materiais  
Folhas, marcadores, quadro 

Descrição 1. O professor chama a atenção dos alunos  contando uma história 
fascinante que leu na noite anterior. A história intitula-se "As letras 
preocupantes" e que gostaria de a redescobrir com elas. 
 
2. A mensagem do texto: O professor convida os estudantes a uma 
atividade de leitura em cadeia. O aluno que começa convida outro a 
continuar, e assim sucessivamente até ao fim do texto. Para verificar 
se os estudantes compreenderam o texto, o Professor sugere o jogo 
"a questão itinerante". 
Cada estudante escreve duas perguntas com base no texto. Quando o 
professor lhes pede, os alunos deslocam-se pela turma e deixam a 
folha com perguntas na secretária de um colega de turma. Eles 
desdobram as folhas e leem as perguntas silenciosamente. Escrevem 
as suas respostas na mesma folha, depois leem em voz alta as 
perguntas que receberam e as respostas que deram. 
 
3. O tema do texto: ansiedade causada por qualquer coisa má que lhe 
possa acontecer. 
Enfrentemos os nossos medos! 
O professor pede aos alunos que o ajudem a encontrar a resposta a 
várias perguntas que lhe tenham chamado a atenção. 
           Porque é que a Sofia tem medo?  

           Que conselho lhe dá a avó?  

O que sente a criança sobre os trabalhos de casa que é suposto 
escrever?  

A conclusão é que a Sofia sente ansiedade, e chama-lhe medo. 
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A professora pede a cada aluno que escreva um conselho para ajudar 
Sofia a ultrapassar o seu medo. Os alunos apresentam à turma os seus 
conselhos. 
Cada criança recebe um “post-it” onde escreverá (em 2 min) uma coisa 
de que tem medo, ou um acontecimento que a tenha feito sentir 
medo. Quando os dois minutos terminam, os alunos colam as suas 
notas no quadro, depois cada criança toma aleatoriamente uma nota 
(diferente da que escreveu), lê e apresenta uma solução. Os 
estudantes lerão em voz alta as frases das notas e as soluções que 
encontraram. 
 
Exemplo: 
Situação: Tenho medo de fazer uma apresentação oral em frente da 
turma porque acredito que farei figura de parvo, e os meus colegas rir-
se-ão de mim. 
 
Conselho:  
Deve ler os trabalhos de casa em voz alta em frente ao espelho, para 
que possa ouvir a sua voz e ver-se a si próprio!  
 
1. Autoconfiança 

Os punhos de confiança 
Esta atividade pode ser feita de duas maneiras: em grupo ou 
individualmente. 
a) Cada aluno recebe uma folha de papel com a fotografia de uma 
palma. É a palma da mão de Sofia. Os estudantes escreverão nessa 
palma cinco qualidades que Sofia tem (2 min). Os estudantes cortarão 
a palma. Lerão uma qualidade após outra e dobrarão um dedo de cada 
vez, de modo a obterem "O punho da confiança". 
b) O professor divide a turma em 5 grupos e dá a cada grupo uma folha 
de papel com a fotografia de uma palma. É a palma da mão de Sofia. 
Os membros da equipa trabalharão em conjunto para escrever uma 
folha de qualidade que Sofia tem. (2 min). As respostas serão 
apresentadas à turma e, em seguida, cada representante de cada 
equipa será convidado para a frente da turma. 
O professor mantém a sua palma da mão aberta como na fotografia. 
O professor pede aos alunos nas carteiras que mimetizem as suas 
ações. Cada líder de grupo nomeia a qualidade que a sua equipa 
escolheu. O professor dobra cada dedo e, no final, recebe "o punho da 
autoconfiança". A professora pede aos alunos que reparem que várias 
mãos foram levantadas para Sofia recuperar a sua autoconfiança. Em 
conclusão, juntos podemos devolver a Sofia a sua autoconfiança. 
 
2. A árvore das qualidades (trabalho em pares) 
O professor dá a cada aluno uma folha de papel com a imagem de uma 
árvore sem folhas. O professor diz aos alunos: Esta árvore és tu. 
Desenha uma folha (suficientemente grande para que possas escrever 
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nela) em cada ramo da árvore. Escreve uma qualidade que tenha em 
cada folha que tenha desenhado (3 min). 
Pede-se aos alunos que troquem papéis com o seu companheiro de 
secretária e leiam silenciosamente as qualidades do seu companheiro. 
Depois têm de desenhar mais uma folha e escrever uma qualidade que 
o seu companheiro não tenha escrito. Eles trocam de novo os papéis. 
Assim, cada criança irá descobrir que as pessoas à sua volta conhecem 
e apreciam as suas qualidades. 
Esta é a árvore das qualidades. Cada criança levá-la-á para casa e 
encontrará um lugar para ela no seu quarto, algures onde a possa ver 
diariamente. Lerá as suas qualidades cada vez que sentir que perde a 
sua autoconfiança. A árvore crescerá a sua copa com outras 
qualidades que as crianças acrescentarão assim que tomarem 
consciência delas. 
 
3. Encerrar a atividade 
Jogo: A máquina de lavar 
A turma está dividida em 6 filas de alunos que se defrontarão dois a 
dois. Assim, obtemos três grupos. O professor escolhe três alunos da 
turma que ficarão de pé em frente de cada grupo. Os alunos são 
convidados a esticar os braços. Cada grupo irá formar uma máquina 
de lavar roupa. O aluno escolhido passará pela "máquina de lavar 
roupa", enquanto cada colega que o tocar nomeará uma qualidade 
que ele tenha. 
No final do processo, os alunos terão lavado a sua falta de confiança.   
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Confiança  

FAIXA ETÁRIA 14 - 16 

 
Hábito – Confiança Utilização de estratégias e boas práticas para ser bem sucedido na 

escola e na vida. 

Atividade/Jogo • Brainstorming De Toda A Turma 

• Mentalidade Fixa Vs Crescimento 

• Professor Por Um Dia 

Idade/Ano de escolaridade 14 -16 anos 

Ensino secundário 

Duração 3 aulas, 60 minutos cada 

Recursos e materiais Quadro branco, canetas e marcadores, fotocópias, livro do aluno, 

mapas mentais 

Descrição específica 
 
 
 

PRIMEIRA AULA "BRAINSTORMING": 

- São introduzidos projetos e objetos. 

- Atividade de brainstorming de. Os alunos são convidados a definir o 

termo "Confiança" e todas as suas palavras/respostas são anotadas no 

quadro branco por um professor. 

- Discussão na turma e escolha final de definições comuns. 

 

 

SEGUNDA AULA "MENTALIDADE ABERTA VS FECHADA": 

- São distribuídas fotocópias sobre duas mentalidades opostas 

relacionadas com diferentes aspetos, incluindo a vida escolar. 

- Os alunos são convidados a fazer uma leitura silenciosa e depois 

declaram a que tipologia pensam pertencer. 

- Os estudantes são convidados a explicar porquê. 

- Debate na aula sobre as mentalidades dos adultos e dos professores, 

que influenciam as mentalidades dos alunos. 

 

 

TERCEIRA LIÇÃO "PROFESSOR POR UM DIA": 

- A dois alunos são atribuídos dois novos temas: Preparar uma aula 

sobre equações incompletas de segundo grau. Preparar uma aula 

sobre equações completas de segundo grau. 

- Cada par é formado considerando que um dos dois alunos deve ser 

particularmente tímido e inseguro. 

- Os 2 pares terão de ensinar os tópicos aos seus colegas de turma. 
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Confiança 

FAIXA ETÁRIA 16 - 19 

 
Hábito – Confiança Descrição e importância na escola: 

O ROLE PLAY DESENVOLVE A CONFIANÇA 

Esta atividade tem como objetivo desenvolver a confiança através de 
uma breve apresentação para a aula. O verdadeiro objetivo é deixar o 
aluno falar em inglês perante uma audiência e partilhar com a turma o 
seu próprio gosto em termos de música. É basicamente uma atividade 
centrada no estudante, uma encenação através da qual os estudantes 
se tornam professores por um dia. 

O professor apoia, ajuda, orienta o aluno. 

Os erros gramaticais não serão avaliados. 

Atividade/Jogo Apresentar uma canção à turma  

(atividade online) 

Idade/Ano de escolaridade 16-19 anos 

Ensino Secundário 

Duração 1 hora (Pré-atividade) 

15-20 minutos (Atividade) 

Recursos e materiais Ligação à Internet, computador, webcam, YouTube video, YouTube 

Catcher, letras de A-Z 

Descrição específica 
 
 
 

Pode ser uma apresentação individual ou uma apresentação de 

trabalho em pares. É basicamente uma encenação através da qual os 

alunos se tornam professores por um dia. 

 

Pré-atividade como trabalho de casa 

• Decida a canção que deseja trabalhar. 

• Escreva uma breve introdução incluindo o título, o nome do 

cantor e a nacionalidade. Feche a sua introdução centrando-se 

no significado da canção. 

• Visite o YouTube e procure o vídeo da canção com a letra da 

canção no ecrã. 

• Ouça, leia, traduza, cante. 

• Concentre-se no significado. 

 

Volte a digitalizar o texto e sublinhe/circunde as partes ou linhas que 
o ajudam a obter/subentender o significado da canção. 
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Atividade 

• É um professor por um dia. 

• Partilhe/Projete o vídeo da letra da sua canção favorita para a 

sua turma. 

• Dê algumas informações básicas antes de colocar o vídeo da 

música (título, cantor, sobre o que é a canção). 

• Pare o vídeo musical, leia em inglês e traduza para português 

sempre que quiser que a turma se concentre em frases que 

expressam ou transmitam o significado da canção. 

 

Seguimento 

A ênfase do professor em frases condicionais. 

 

 
 

Bruno Mars "Conta Comigo" 

 https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk   

 

 
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, 

I'll sail the world to find you 

 

If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, 

I'll be the light to guide you 

 

We find out what we're made of 

When we are called to help our friends in need 

 

You can count on me 

Like 1, 2, 3 

I'll be there 

And I know when I need it 

I can count on you 

Like 4, 3, 2 

You'll be there 

'Cause that's what friends are supposed to do 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk
https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk
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If you're tossin' and you're turnin' 

And you just can't fall asleep, 

 I'll sing a song beside you 

And if you ever forget how much you really mean to me, 

 Every day I will remind you 

 

We find out what we're made of 

When we are called to help our friends in need 

You can count on me 

Like 1, 2, 3 

I'll be there 

And I know when I need it 

I can count on you Like 4, 3, 2 

You'll be there 

'Cause that's what friends are supposed to do 

 

You'll always have my shoulder when you cry 

I'll never let go, never say goodbye 

You know 

You can count on me 

Like 1, 2, 3 

I'll be there 

And I know when I need it I can count on you 

Like 4, 3, 2 

And you'll be there 

'Cause that's what friends are supposed to do 

You can count on me 'cause I can count on you.  
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Organização e ordem 

FAIXA ETÁRIA 6 - 10 

 

Hábito –  
Organização e ordem 

A organização é necessária para gerir as tarefas do dia. Quando as tarefas 

são ordenadas, há tempo para tudo. 

Atividade/Jogo Diário  

Idade /Ano de escolaridade 6 - 10 anos 

Duração Uma aula de 30 minutos durante 2 meses.  

Recursos e materiais Lápis de cor 

 
Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeiro passo (5 min) - Explicação: 
1. Explicar aos alunos a necessidade de organizar o tempo. 
2. Dar um exemplo de tudo o que deve ser incluído (estudo, descanso, 

jogos, hobby, ler um livro, caminhar, tempo para a família, tempo 
para o sonho ou qualquer outra coisa). 

3. Dar um exemplo de como organizou o seu tempo. 
 

Segundo passo (5 min) - Livro de atividades: 
1. Abrir o livro de atividades e dar instruções para a realização do 

trabalho. 
2. Os alunos devem desenhar uma cópia das imagens no relógio e 

colorir com a cor correta. 
Importante: 

- Não é necessário usar toda a atividade. 
- Explicar aos alunos como podem utilizar a "minha ideia". Pode ser 

cuidar de um animal de estimação, ir ao dentista ou outra coisa 
qualquer. 

- Se algum dos alunos tiver dificuldades com o desenho, diga-lhes 
apenas para pintar com a cor correta. 

 
Terceiro passo (20 min) - Começar a desenhar  
 
Quarto passo - Da próxima vez: 
Da próxima vez que fizer este exercício, pode pedir aos alunos para 
desenharem o relógio sozinhos numa folha branca. Deve mostrar-lhes o 
guia. 
Importante: 

- Lembre os alunos que devem guardar o seu diário numa pequena 
bolsa ou na sala de aula. 

- Se fizerem estes exercícios durante mais do que um ano, os alunos 
ficarão felizes por verem as mudanças da sua própria organização 
do dia a dia. 
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Organização e ordem 

FAIXA ETÁRIA 10 - 14 

 

Hábito – Organização e ordem A organização é um sistema de atividades com um objetivo definido. Este 

objetivo é uma finalidade. As atividades consistem em criar, definir e seguir 

as regras. Pretende-se que os estudantes desenvolvam a capacidade de 

criar regras quando for necessário e de as usar para controlar o caos nas 

suas vidas. 

Atividade/Jogo As regras na nossa turma 

Idade /Ano de escolaridade 10 - 14 anos 

Duração 15 - 45 min 

Recursos e materiais Caneta, tesoura, cola e um pedaço grande de cartão/cartolina 

 
Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Organizar os estudantes em grupos de 4.  
Dar a cada grupo uma folha e uma caneta.  
Explicar as regras. 
Cada grupo deve escrever pelo menos quatro regras, que devem seguir na 
escola para serem educados e se sentir melhor. Peça-lhes para escreverem 
afirmações na positiva, não negativas. (Por exemplo: positivo: "Sê bom!"; 
negativo: "Não sejas mau!"). Devem cortar as regras pela linha preta.  
Diga-lhes que um deles deve ler as regras escritas pelo grupo, mas eles 
devem escolher quem o fará sozinho, sem ajuda.  
Dê-lhes 8 - 10 minutos para trabalhar.  
Enquanto os alunos trabalham, coloque um grande pedaço de cartão num 
local visível e cole em cima o título: "As regras da nossa turma". Quando os 
alunos estiverem prontos e as lerem, pegue nas regras e cole-as no 
cartão/cartolina. Agora têm as vossas regras gerais! 
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Organização e ordem 

FAIXA ETÁRIA 14 - 16 

 

Hábito – Organização e ordem O objetivo é que os alunos aprendam a planear, projetar e gerir 

diariamente. 

Atividade/Jogo Planeia o teu dia 

Idade /Ano de escolaridade 14 - 16 anos 

Duração 25 min 

Recursos e materiais Ficha de trabalho e caneta 

 
Descrição 
 
 
 

 
 

 

1. Cada aluno recebe uma ficha de trabalho. 
2. Individualmente cada aluna começa a completar o plano da semana; 

tem 10 minutos para trabalhar (poderá acrescentar correções à sua 
lista depois desse tempo). 

3. Os estudantes dispõem de 5 minutos para partilhar com os colegas 
o seu plano. 

4. No final da semana, o professor perguntará aos alunos se o seu plano 
foi bom e se foi eficaz para eles ou não. 
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Organização e ordem 

FAIXA ETÁRIA 16 - 19 

 

Hábito – Organização e ordem A organização é importante para todos em três aspetos: 

1. Para estabelecer objetivos próprios e completar a tempo as suas 

tarefas escolares. 

2. Para estabelecer um horário e organizar o seu tempo. 

3. Para ter tempo para fazer as coisas de que se gosta. 

Atividade/Jogo Um plano diário realista 

Idade /Ano de escolaridade 16 - 19 anos 

Duração De uma semana a um ano 

Recursos e materiais Um bloco de notas ou um plano anual 

 
Descrição 
 
 
 

 
 

 

 
PRIMEIRO PASSO: 
O que é que todos os estudantes devem saber? - 5 a 10 min. A importância 
da organização do tempo para: 

1. estabelecer os seus próprios objetivos e completar os seus trabalhos 
escolares a tempo. 

2. estabelecer um horário e organizar o seu tempo. 
3. ter tempo para fazer as coisas de que se gosta. 

 
Uma boa organização ajudá-lo-á a melhorar os seus objetivos - poderá usar 
o tempo da melhor maneira e terá sucesso na conclusão dos trabalhos 
escolares. 
Uma boa organização irá reduzir o stress - ser organizado ajudá-lo-á a ser 
dono do tempo para as atividades escolares e todas as tarefas serão 
concluídas a tempo. 
Uma boa organização também o ajudará a sentir-se bem - uma melhor 
gestão do tempo aumenta a confiança sobre o que pode fazer durante o 
dia - na escola e na vida. 
 
SEGUNDO PASSO: 
Porque é que o glossário é importante? - 15 min 
Os alunos devem tentar definir os termos seguintes e depois discutir com 
os colegas ou em pequenos grupos as conclusões a que chegaram: 

1. Planificador diário 
2. Objetivos 
3. Urgente 
4. Prioridades 
5. Prazos 
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TERCEIRO PASSO: 
O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO - 5 min 
A melhor maneira de organizar o tempo é colocar o dia em ordem e utilizar 
um planeador diário. Usando cores diferentes para definir a área de 
estudo, escrever um horário dos trabalhos de casa e planear pausas, 
ajudam a evitar distrações e a descobrir o que funciona melhor! 
 
Durante a aula/próxima semana/ano, fazer uma lista e estabeleça 
prioridades: 

1. Decidir o que é o mais importante para o dia. 
2. Fazer um mapa dos seus planos. 
3. Incluir coisas divertidas durante o dia - para evitar o stress. 
4. Atenção aos prazos passados/correntes. 

 
QUARTO PASSO: 
Fazer um desenho da página do primeiro dia do plano diário no quadro e 
dar exemplos - 15 min. 
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Resolver 

FAIXA ETÁRIA 6 - 10 

 

Hábito – Resolver Resolver pode ser definido como o estabelecimento de um objetivo; uma 

determinação legal ou oficial; uma resolução ou determinação tomada, 

para prosseguir com uma ação; firmeza de propósito ou intenção; 

determinação em encontrar uma solução; uma firme determinação de fazer 

algo; determinação forte para ter sucesso em fazer alguma coisa; a 

característica de ser determinado de acordo com vocabulary.com. 

Atividade/Jogo Um problema, muitas soluções! 

Idade /Ano de escolaridade Alunos do 1º ciclo: 3º e 4º anos 

Duração 50 minutos 

Recursos e materiais Folha de atividades, fita adesiva, fantoches (opcional) 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Definindo as regras da atividade (2 min) 
Visto que o tema da aula pode ser sentido como ameaçador e delicado 
para os alunos, é importante definir as regras da atividade: Só falamos de 
nós por meio de mensagens centradas em nós, por exemplo: Eu sinto, eu 
acredito .... 
Ouvimos com respeito as opiniões dos nossos colegas e tentamos 
imaginar o que aconteceria se estivéssemos na situação deles para 
compreender ainda melhor a sua perspetiva. Vamos passando a vez para 
os outros. Damos a todos os participantes a oportunidade de se 
expressarem. Falamos sobre situações, não sobre pessoas. Vou estar 
sempre a perguntar-me constantemente: “O que estou a aprender 
agora?”. Os professores devem encorajar os alunos a definir as regras da 
atividade. 
 
2. Captando e direcionando a atenção dos alunos (quebra-gelo)  
O professor sugere um jogo: “O menor número de pés no chão”. 
A turma está dividida em três grupos com o mesmo número de alunos. 
Cada grupo deve encontrar uma forma para que os seus membros 
levantem os pés e consigam ter o menor número de pés no chão. Vence o 
grupo que tiver o menor número de pés no chão. 
 
3. Anunciando o tema e os objetivos da atividade (exposição, 3 min) 
O professor inicia uma discussão sobre os problemas que encontraram no 
jogo: Os alunos identificaram o desafio anterior como sendo um 
problema? O que nos indica que existe um problema? 
Durante a atividade, intitulada “Um problema, muitas soluções!” vamos 

aprender a identificar um problema que enfrentamos em casa ou na escola 

e a analisá-lo de diferentes perspetivas, para chegar à melhor solução. 
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4. Identificando problemas (trabalho individual, 10 min) 

Partindo da definição geral de problema como uma situação que temos 

que resolver ou algo que tem que ser mudado, uma discrepância / 

desencontro entre o que queremos e o que é na realidade, cada aluno é 

convidado a preencher individualmente, na Folha de Apoio 1, um problema 

que enfrentaram na última semana e para o qual desejam encontrar uma 

solução. 

O professor oferece aos alunos alguns exemplos: 

● Queres jogar futebol com um colega durante o intervalo e ele diz que 

não quer jogar contigo porque não te conhece muito bem. 

● A Ana está triste porque passa muito tempo sozinha. Ela gostaria de 

fazer amigos, mas não sabe o que fazer. 

● O Victor é mais baixo do que as outras crianças de sua sala. Os colegas 

gozam com ele sempre que o encontram e dizem: “O anão chegou à 

escola!”. Ele gostaria de ser recebido de forma amigável e respeitosa. 

Um problema pode ser identificado quando surge um conflito entre duas 

ou mais pessoas que apresentam atitudes e desejos diferentes em relação 

à mesma coisa. Às vezes, o problema aparece como um comportamento 

indesejado, por exemplo: agressão física (golpes, empurrões, beliscões, 

brigas, arremessar e destruir objetos pessoais, imobilização, toques 

inadequados etc.), comentários, linguagem desadequada/ piadas 

referindo-se à aparência física (provocação), gritos, censuras, resmungos, 

insultos, linguagem abusiva, boatos, mentiras, apelidos, intimidação, 

ameaça, tom elevado, recusa de ajuda, rejeição de grupo, gozo com os 

desamparados e desajeitados etc. Notamos que o que é um 

comportamento problemático para alguns (para a criança vítima), pode 

não ser um problema para outros (o agressor)! Portanto, o que importa é 

a perspectiva que olhamos para uma situação-problema. É importante 

enfatizar a ideia de que o problema não está na pessoa, mas no 

comportamento desrespeitoso e hostil dessa pessoa. 

 

5. Enfrentando os problemas e a sua resolução (atividade em grupo, 25 

min.) 

Colar um pouco de fita adesiva no chão para dividir a sala em duas áreas. 

Os alunos formam dois grupos. Os números pares farão um grupo e os 

números ímpares outro. As nuvens nas quais os alunos escreveram seus 

problemas transformam-se em bolas de papel. Cada grupo vai atirar os 

seus problemas para a área do outro grupo. Quando um grupo receber os 

problemas do outro deve tentar atirá-los de volta.. Depois de um minuto, 

o professor diz “STOP!”. Os alunos param e cada grupo conta o número de 

problemas que estão na sua área. O grupo vencedor é aquele que tem 
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menos nuvens de problemas. Estes serão os primeiros a escolher um 

problema que posteriormente irão resolver de forma colaborativa.  

O professor apresenta a técnica de resolução de problemas ABCDE aos 

alunos (anexo 1 ou anexo 2): 

Analisar o problema (Qual é o problema? O que devo mudar? Como / 

quando é que ele aparece? Quem está envolvido / afetado?) 

Brainstorm de possíveis soluções para o problema (anotamos as possíveis 

soluções de forma criativa e otimista, partindo da crença de que cada 

problema tem, pelo menos, uma solução, senão várias!) 

Consequências de colocar as soluções em prática (quais são as 

consequências, os resultados, os efeitos positivos / negativos ou de curto 

/ longo prazo de colocar essas soluções em prática?) 

Decidir sobre uma solução (escolher a melhor solução, tendo em 

consideração as consequências identificadas anteriormente ou os recursos 

disponíveis, os obstáculos, os impedimentos etc.) 

Eficácia da solução escolhida (Como me sinto? O que mudou? O que 

aprendi?) 

Os alunos de ambos os grupos apresentam à turma a forma como 

resolveram o problema escolhido, utilizando a técnica ABCDE. Podem usar 

fantoches para ilustrar o problema e as soluções encontradas. 

 

6. Encerramento da atividade (5 minutos): os alunos dão um feedback 

sobre o que aprenderam e como se sentiram durante a atividade, 

preenchendo a tabela seguinte. 
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Avaliação da atividade 

Marca a tua opinião com um X. 

 

Agora eu sou capaz de... Muito 
bem 

Bem 
 

 

Com 
dificuldade 

 

 

Definir o problema    

Pensar sobre o problema    

Planear uma solução    

Colocar o plano em ação    

Refletir sobre o que foi 

feito 
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Anexo 1 

 
 

 
 
 

  

Qual é o problema? 

.......................................................................................... 

Quem é afetado / quem está envolvido neste problema? 

............................................................................................ 

Como / Quando é que este problema surge? 

............................................................................................. 

O que se pretende com a resolução deste problema? 

............................................................................................. 

Qual é o problema? 

.......................................................................................... 

Quem é afetado / quem está envolvido neste problema? 

............................................................................................ 

Como / Quando é que este problema surge? 

............................................................................................. 

O que se pretende com a resolução deste problema? 

 

...................................................................................... 
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Anexo 2 - Ficha de trabalho 
 
 

 A técnica de resolução de problemas ABCDE 
 

 
A. Analisar o problema (Qual é o problema? O que devo mudar? Como /quando é que ele 

aparece? Quem está envolvido / afetado?) 
 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 

B. Brainstorm de possíveis soluções para o problema (anotamos as possíveis soluções de forma 

criativa e otimista, partindo da crença de que cada problema tem, pelo menos, uma solução, 

senão várias!) 
 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 

C. Consequências de colocar as soluções em prática (quais são as consequências, os resultados, 

os efeitos positivos / negativos ou de curto / longo prazo de colocar essas soluções em 

prática?) 
 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 

D. Decidir sobre uma solução (escolher a melhor solução, tendo em consideração as 

consequências identificadas anteriormente ou os recursos disponíveis, os obstáculos, os 

impedimentos etc.) 
 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 

 
E. Eficácia da solução escolhida (Como me sinto? O que mudou? O que aprendi?) 

 
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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Resolver 

FAIXA ETÁRIA 10 - 14 

 Hábito – Resolver 
 
 

Resolver pode ser definido como o estabelecimento de um objetivo; uma 

determinação legal ou oficial; uma resolução ou determinação tomada, 

para prosseguir com uma ação; firmeza de propósito ou intenção; 

determinação em encontrar uma solução; uma firme determinação de 

fazer algo; determinação forte para ter sucesso em fazer alguma coisa; a 

característica de ser determinado de acordo com vocabulary.com. 

Atividade/Jogo A minha cozinha está uma bagunça! 

Idade /Ano de escolaridade 10-14 anos /2º e 3º Ciclo 
 

Duração 15min (planificação) + 1h (execução do plano) 

Recursos e materiais - Folha para a planificação; 
- Materiais: clips, sal grosso, feijão e areia; 
- Material de laboratório dos diferentes processos de separação: 

separação magnética, peneiração, decantação, filtração e 
evaporação do solvente. 

Descrição Passo 1 - Apresentação do problema 
 

O João que estava em casa sozinho, no tempo da pandemia, tinha saudades 
das aulas experimentais de FQ e decidiu fazer umas experiências no 
laboratório de química de sua casa, a cozinha. Misturou vários materiais à 
sorte dentro de um recipiente. Começou por juntar sal a uns clips que tinha 
na sua secretária, depois adicionou uns feijões e por fim foi buscar um 
pedaço de areia fina que tinha no seu terraço. 

Clips + sal grosso + feijão + areia fina 
 

E mexeu, mexeu para ver o que sucedia. Deparou-se com uma mistura bem 
estranha! 
Depois, lembrou-se que a mãe não ia gostar de ver a bagunça que tinha 
feito na cozinha quando chegasse a casa.  

E mesmo que deitasse tudo ao lixo, a mãe de certeza que ia reparar que 
ele tinha gasto clips, feijões e sal. 
Então, o João começou a magicar num plano para separar estes materiais 
e no final conseguir separar todos os componentes da mistura e colocar no 
devido sítio sem a mãe dar por nada. 
Como achas que o João terá conseguido? 
 
 

Passo 2 – Orientações para resolver o problema 
Faz como o João, estabelece um plano seguindo os seguintes passos: 
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1. Define o problema  

- Escreve uma lista do que sabes sobre o problema e identifica o 
conhecimento que vais precisar para entender (e eventualmente resolvê-
lo); 
- Depois de teres uma lista do que sabes, identifica o que ainda não sabes 
sobre o problema. 
  
2. Pensa sobre o problema  
- Reflete sobre o problema; 
- Recolhe informação pertinente sobre o conhecimento envolvido para a 
resolução do problema. 

 
3. Planeia uma solução  
- Considera estratégias possíveis; 

- Escolhe a melhor estratégia. 
 
4. Coloca o plano em ação  
- Sê paciente - nem sempre o problema é resolvido na primeira tentativa; 
- Sê persistente - se o plano não funcionar imediatamente, não desistas e 
tenta uma estratégia diferente. 
 

5. Reflete sobre o que foi feito 
- Depois de encontrares uma solução, deves fazer as seguintes perguntas: 
- A solução faz sentido? 

- Consegui responder a todas as perguntas? 
- O que aprendi com este processo? 

- Poderia ter resolvido o problema de outra maneira?  
 

 
Proposta de resolução 

1.Define o problema - Separar os componentes de uma mistura. Encontra 
resposta às seguintes perguntas: o que é uma mistura? Quais os tipos 
de misturas que existem? Quais os métodos de separação?...; 

 

2. Pensa sobre o problema - Recolhe informação sobre as misturas, tipos 
de misturas (heterogéneas, homogéneas e coloidais) e os métodos de 
separação dos diferentes componentes de uma mistura; 

 
3. Planeia uma solução - Define a melhor estratégia e planeia: (ver 

anexo); 
 
4. Coloca o plano em ação - Agora que já sabes como vais concretizar o 

teu plano e o material que precisas, coloca o teu plano em ação e 
começa a separar os componentes da mistura; 

 
5. Reflete sobre o que foi feito – avalia o resultado, verifica se todos os 

componentes ficaram separados uns dos outros e pensa se poderias ter 
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resolvido o problema usando outra sequência dos processos de 
separação dos componentes da mistura. 

 
Avaliação da atividade 

Marca a tua opinião com um X. 

 

Agora eu sou capaz 

de... 

Muito 
bem 

Bem 
 

 

Com 
dificuldade 

 

 

Definir o problema    

Pensar sobre o 

problema 

   

Planear uma 

solução 

   

Colocar o plano em 

ação 

   

Refletir sobre o que 

foi feito 

   

 

 
 

Anexo 1 
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Resolver 

FAIXA ETÁRIA 14 - 16 

Hábito - Resolver Resolver pode ser definido como o estabelecimento de um objetivo; uma 

determinação legal ou oficial; uma resolução ou determinação tomada, 

para prosseguir com uma ação; firmeza de propósito ou intenção; 

determinação em encontrar uma solução; uma firme determinação de 

fazer algo; determinação forte para ter sucesso em fazer alguma coisa; a 

característica de ser determinado de acordo com vocabulary.com. 

Atividade/Jogo Ai! Ai! Dói  tanto! 

Idade /Ano de escolaridade 14-16 anos / 3º Ciclo 

Duração 15min (planificação) + 1h (execução do plano) 
 

Recursos e materiais - Folha para a resolução; 

- Soluções: leite, vinagre, água destilada, água salgada, bicarbonato de 
sódio (fermento em pó) dissolvido em água; 

- Material de laboratório: vidros de relógio e papel indicador universal. 

Descrição Passo 1 - Apresentação do problema 

 

A Maria adorava francesinhas e pediu à avó que fizesse no fim de semana. 

O seu desejo era tanto que acabou por comer demais. Depois do almoço, 

decidiram dar um pequeno passeio no jardim da avó para facilitar a 

digestão. Estava um lindo dia de primavera, o sol brilhava e as flores 

estavam lindas e coloridas.  

Mas, o pior aconteceu… A Maria não estava habituada a comer muito e 

começou a sentir dores no estômago (azia). 

As duas foram apressadas para casa, pois tinham de decidir o que 

poderiam dar a tomar à Maria para aliviar a dor de estômago. 

NOTA: A avó da Maria não tinha em casa a medicação recomendada para 

a azia e as farmácias próximas estavam encerradas.  

Como poderão resolver o problema? 

 

 

Passo 2 – Orientações para resolver o problema 

Faz como a Maria, estabelece um plano seguindo os seguintes passos: 

1. Define o problema  

- Pesquisa acerca do líquido formado no estômago; 

- Identifica o conhecimento que vais precisar para resolver o problema. 
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 2. Pensa sobre o problema  

- Reflete sobre o problema; 

- Recolhe informação pertinente sobre o conhecimento envolvido para a 

resolução do problema. 

 

3. Planeia uma solução  

- Considera as soluções e material de que dispões e define estratégias 

possíveis para chegares a uma solução; 

- Escolhe a melhor estratégia. 

 

4. Coloca o plano em ação  

- Sê paciente - nem sempre o problema é resolvido na primeira tentativa; 

- Sê persistente - se o plano não funcionar imediatamente, não desistas e 

tenta uma estratégia diferente. 

 

5. Reflete sobre o que foi feito 

- Depois de encontrares uma solução, deves fazer as seguintes perguntas: 

- A solução faz sentido? 

- Consegui responder a todas as perguntas? 

- O que aprendi com este processo? 

- Poderia ter resolvido o problema de outra maneira?  

 

Proposta de resolução 

 

1.Define o problema – Neutralizar a acidez do estômago (Reações ácido-

base)  

Encontra resposta às seguintes perguntas: qual é o carácter químico do 

suco gástrico? Qual o valor de pH das soluções ácidas, básicas e neutras? 

Qual a solução que posso utilizar para neutralizar a acidez do estômago? 

 

2. Pensa sobre o problema - Recolhe informação sobre o carácter químico 

do suco gástrico, os valores de pH das soluções ácidas, básicas e neutras e 

reações ácido-base; 

 

3. Planeia uma solução - Define a melhor estratégia e planeia: (ver anexo); 

 

4. Coloca o plano em ação - Agora que já sabes como vais concretizar o teu 

plano e o material que precisas, coloca o teu plano em ação e começa por 

medir o pH das soluções de que dispões; 

 

5. Reflete sobre o que foi feito – avalia o resultado, verifica se a solução 

escolhida pode realmente aliviar o efeito da picada da abelha ou se 

deverias recorrer a outra solução. 
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Avaliação da atividade 

Marca a tua opinião com um X. 

 

Agora eu sou capaz de ... Muito 
bem 

Bem 
 

 

Com 
dificuldade 

 

 

Definir o problema    

Pensar sobre o problema    

Planear uma solução    

Colocar o plano em ação    

Refletir sobre o que foi 

feito 

   

 

 

 
 

Anexo 
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Soluções Suco gástrico 
Sumo de 

limão 
Vinagre Água 

destilada (1) 
Água 

salgada (2) 
Bicarbonato de sódio 
dissolvido em água 

Valor 
aproximado de 

pH 
 2 3 7 7 9 

Carácter químico Ácido Ácido Ácido Neutro Neutro Básico (ou alcalino) 

 
 
(1) Água destilada, água pura ou simplesmente água 
(2) Solução de cloreto de sódio (sal de cozinha) dissolvido em água (o valor é diferente da água do mar). 
 
 
Qual a solução que poderias utilizar para aliviar a acidez no estômago? 
A solução que poderia utilizar é bicarbonato de sódio (fermento em pó) dissolvido em água, pois o suco gástrico 
tem carácter ácido e é neutralizado com uma solução com carácter químico contrário (básico). Como a solução 
de bicarbonato de sódio é básica (ou alcalina), aumenta o pH da solução inicial, torna-a menos ácida e alivia 
assim a dor.   
 
 
Links para consulta de informação: 
 
Escala de pH: 
https://www.em.com.br/app/noticia/educacao/enem/2019/12/12/noticia-especial-enem,1107526/entenda-
o-ph-ou-potencial-hidrogenionico-de-uma-solucao.shtml  
 
Benefícios do bicarbonato de sódio no tratamento da azia e outros problemas de saúde: 
https://www.ecycle.com.br/3451-como-usar-bicarbonato-de-sodio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.em.com.br/app/noticia/educacao/enem/2019/12/12/noticia-especial-enem,1107526/entenda-o-ph-ou-potencial-hidrogenionico-de-uma-solucao.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/educacao/enem/2019/12/12/noticia-especial-enem,1107526/entenda-o-ph-ou-potencial-hidrogenionico-de-uma-solucao.shtml
https://www.ecycle.com.br/3451-como-usar-bicarbonato-de-sodio
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Resolver 

FAIXA ETÁRIA 16 - 19 

Hábito – Resolver 
 
 
 

Resolver pode ser definido como o estabelecimento de um objetivo; uma 

determinação legal ou oficial; uma resolução ou determinação tomada, para 

prosseguir com uma ação; firmeza de propósito ou intenção; determinação 

em encontrar uma solução; uma firme determinação de fazer algo; 

determinação forte para ter sucesso em fazer alguma coisa; a característica 

de ser determinado de acordo com vocabulary.com. 

Atividade/Jogo Fazer um desenho pode resolver o problema 

Idade /Ano de escolaridade 16-18 anos  

Duração 60 min (planificação)   

Recursos e materiais Um quadro; uma ficha com os problemas 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa 1 - Explorar o processo de quatro etapas para resolver problemas 

Usar o exemplo disponível no apêndice “Resolução de problemas: 

estratégias - Desenhe um diagrama” para explorar o processo de quatro 

etapas para resolver problemas. 

  

 

Etapa 2 - Diretrizes para resolver o problema 

Dependendo do grupo, o professor pode pedir que os alunos resolvam o 

problema 1 sozinhos, identificando os passos que deram para chegar à 

solução ou o professor pode orientá-los. 

  

Problema número 1 

Para o aniversário de sua esposa, o Sr. Jones está a planear um grande jantar 

num grande salão. Serão 22 pessoas, e para acomodá-las ele precisa de 

mesas de emprestadas. Cada mesa acomoda uma pessoa de cada lado. Ele 

deseja organizar as mesas num formato retangular para que se pareçam com 

uma grande mesa. Qual é o menor número de tabelas que o Sr. Jones precisa 

de pedir emprestado? 

  

Dicas de orientação, se necessário 

A. Compreender o problema 

As mesas devem ser colocadas lado a lado, de ponta a ponta, de modo a 

formarem uma grande mesa retangular. Pergunta 1: Se duas mesas são 

colocadas ponta a ponta, quantas pessoas podem ficar sentadas? 
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Uma mesa grande 

 

 

B. Elaborar um Plano 

Desenhar as diferentes disposições das mesas é uma abordagem natural para 

resolver esse problema. Existem apenas algumas possibilidades. As mesas 

podem ser colocadas numa longa fila; podem ser colocadas lado a lado aos 

pares; etc. Pergunta 2: Quantas pessoas podem sentar-se em cinco mesas se 

estas forem colocadas de ponta a ponta em uma única fila? 

  
 
C. Executar o Plano  
Os desenhos a seguir mostram dois dos cinco arranjos possíveis que 
acomodarão 22 pessoas. Os X's mostram que 22 pessoas podem sentar-se 
em cada arranjo. Os arranjos restantes - 3 por 8, 4 por 7 e 5 por 6 - exigem 
24, 28 e 30 mesas de cartas, respetivamente. Pergunta 3: Qual é o menor 
número de mesas necessárias?  

 
 
10 mesas 
 
 
 
 
 
18 mesas 
 
 
 
 
 
 

D. Olhar para trás  
Os desenhos mostram que uma única linha de mesas requer menos mesas 
porque cada mesa final tem lugar para 3 pessoas e cada uma das mesas 
restantes tem lugar para 2 pessoas. Em todas as outras disposições, as mesas 
de canto acomodam apenas 2 pessoas e as restantes mesas acomodam 
apenas 1 pessoa. Portanto, independentemente do número de pessoas, uma 
única fileira é o arranjo que utiliza o menor número de mesas, desde que a 
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sala seja longa o suficiente. Pergunta 4: Qual é o menor número de mesas de 
cartas necessárias para acomodar 38 pessoas? 
  
Respostas às perguntas 1–4 1. 6 2. 12 3. 10 4. Haverá 3 pessoas em cada 
mesa final e 32 pessoas no meio. Portanto, 2 mesas nas pontas e 16 mesas 
no meio serão necessárias para acomodar 38 pessoas. 
 
Etapa 3 - prática 
Escolha um ou mais dos problemas abaixo e apresente-os aos seus alunos. 
Assim, eles podem escolher aquele que desejam resolver. 
O problema número 2 é analisado pelo processo de quatro etapas de Polya. 
Veja se os alunos conseguem resolver esses problemas antes de responder 
às partes A, B, C e D. Eles poderão pensar noutras estratégias e deve 
incentivá-los a usar as que desejam. Frequentemente, um bom problema 
requer várias estratégias. 
  

Problema número 2 
Um poço tem 20 metros de profundidade. Um caracol que se encontra na 
parte inferior sobe 4 metros por dia e escorrega 2 m a cada noite. Quantos 
dias levará o caracol para chegar ao topo do poço?  
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A. Compreender o problema. Qual é a maior altura que o caracol atinge 

durante as primeiras 24 horas? A que altura do poço estará o caracol ao final 

das primeiras 24 horas?  

  

B. Elaborar um plano. Um plano frequentemente escolhido é calcular 20/2, 

uma vez que parece que o caracol ganha 2 m a cada dia. No entanto, 10 dias 

não é a resposta correta. Um segundo plano é fazer um desenho e traçar o 

progresso diário do caracol. Qual é a altura alcançada pelo caracol durante o 

segundo dia?  

  

C. Executar o Plano. Siga o progresso diário do caracol e marque sua posição 

no final de cada dia. Em que dia o caracol sai do poço?  

  

D. Olhar para trás. Há um “final surpreendente” no topo do poço porque o 

caracol não escorrega para trás no nono dia. Pode criar um problema sobre 

o caracol, alterando os números para que haja uma surpresa semelhante 

terminando no topo do poço.  

  

 

Problema número 3 

Cinco pessoas entram num torneio de ténis em que cada pessoa deve jogar 

contra todas as outras exatamente uma vez. Determine o número total de 

jogos que serão disputados.  

  

 

Problema número 4 

Quando dois pedaços de corda são colocados ponta a ponta, o seu 

comprimento combinado é de 130 metros. Quando as duas peças são 

colocadas lado a lado, uma é 26 metros mais comprida que a outra. Quais 

são os comprimentos das duas peças?  

  

 

Problema número 5 

Existem 560 alunos do terceiro e quarto anos na King Elementary School. Se 

houver mais 80 alunos do terceiro ano do que do quarto ano, quantos alunos 

do terceiro ano existem na escola? 
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Etapa 4 - Avaliação da atividade  

Peça aos alunos que marquem a sua opinião com um X. 

  

Agora eu sou capaz de Muito 

bem    

Bem Com 

dificuldade 

Definir o problema       

Pensar sobre o problema       

Planear uma solução       

Colocar o plano em ação       

Refletir sobre o que foi 

feito 

      

 

Esta atividade foi adaptada de: Bennet, Albert; Matemática para professores 

do ensino fundamental: uma abordagem conceitual ; 10ª edição; McGraw-

Hill Higher Education; 2016 
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Anexo 1  

 

Resolução de Problemas | Desenhar 

Lê atentamente o problema. 
Nas ilhas Falkland, no sul da Argentina, o Armando, filho de 
um criador de gado, está a ajudar o seu pai a construir uma 
vedação retangular para evitar que as suas ovelhas se percam. 
A vedação terá 24 metros de comprimento, 20 metros de 
largura e os postes ficarão à distância de 4 metros. 
  
● O que é que sabemos? 
Que a vedação será retangular; os dois lados maiores têm 24 metros de comprimento e os 
lados menores 20 metros de comprimento; os postes estão separados 4 metros. 
● O que nos é pedido? 
O número de postes necessários. 

  
  
Uma forma de resolver o problema é desenhar um plano da vedação, incluindo os pontos em 
que serão colocados os postes. 
É boa ideia começar por colocar os postes que ficam nos cantos. 

  
 
Faz um desenho. 
Representa os lados maiores com 24 metros e os menores com 20 
metros. 
Coloca no teu desenho os postes, como se eles estivessem afastados 
4 metros uns dos outros. 
Conta os postes. 
O Armando vai precisar de 22 postes. 

  
 
Como poderias resolver o problema de outra forma? 
  

  

Resumindo!  🖉De que modo é que desenhar te ajuda a resolver problemas? 

Adaptado de:  McGraw-Hill Mathematics, Grade Six by Macmilan/McGraw-Hill. Copyright 2002 

 

Lê 

Pl
an
ei
a 

R
es
ol
ve R
ev
ê 
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Generosidade 

FAIXA ETÁRIA 6 - 10 

 

Hábito – Generosidade Referir formas de ação para construir comunidades que respeitem mais os 
direitos humanos; desenvolver um espírito altruísta; promover a cidadania 
ativa e a inclusão social. 

Atividade/Jogo Flores com mensagens 

Idade /Ano de escolaridade Alunos do 1º ciclo: 3º e 4º anos 

Duração 60 minutos 

Recursos e materiais Folha de papel branco, lápis ou caneta, origami de uma tulipa,  
e folhas de papel colorido (uma delas deve ser verde) 

Descrição 
 
 
 
 

 
 

1. O professor desenha no quadro uma flor com 5 ou mais pétalas. A 

palavra IDOSOS é colocada no centro. 

2. É pedido aos alunos que reflitam sobre os problemas que as pessoas 

mais velhas enfrentam hoje. Eles podem compartilhar as suas 

experiências pessoais. 

3. Cada problema é colocado dentro de uma pétala (se necessário, 

pode-se adicionar ou remover pétalas). 

4. Quando o esquema estiver concluído, pedir aos alunos que reflitam 

sobre cada resposta e como podemos combater essas adversidades. 

5. Podem começar por partilhar afetos e palavras que ajudem a 

minimizar esses problemas. O professor pede que cada aluno escreva 

uma mensagem positiva, cheia de carinho, conforto e 

encorajamento, para uma pessoa idosa, na folha branca. 

6. O professor distribui as instruções do origami e as duas folhas de 

cores. Cada aluno constrói a sua tulipa de acordo com as instruções. 

7. O professor dá indicações para que cada aluno escreva a mensagem 

que elaborou no caule da tulipa. 

8. Cada aluno entregará sua tulipa a um idoso, familiar ou não. 
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Generosidade 

FAIXA ETÁRIA 10 - 14 

 

Hábito – Generosidade Apontar formas de agir de forma a construir comunidades com mais 
respeito pelos direitos humanos.  
Desenvolver o espírito altruísta. 
Promover uma cidadania ativa e a inclusão social.  

Atividade/Jogo Um ato generoso 

Idade /Ano de escolaridade 10-14 anos 

Duração 50 minutos 

Recursos e materiais Excerto do “Cuore de Edmondo de Amicis” (consta do caderno de 
atividades), quadro, caderno de atividades, lápis de cor, tintas, pincéis, 
papel 

Descrição 
 
 
 
 

 
 

1. Captando a atenção dos alunos 

➔ O que é uma pessoa? 

➔ Acreditas que todas as pessoas são idênticas? 

➔ O que os torna diferentes? 

➔ Liste algumas características físicas que as pessoas podem ter. 

➔ Liste algumas características que se referem à maneira como as 

pessoas pensam e se comportam. 

 

 

2. Apresentando o tema da aula 

O professor indica aos alunos que irão ler um texto no qual encontrarão 

crianças com características morais diferentes. 

Os alunos lêem silenciosamente o texto de Edmondo de Amicis, “Um feito 

generoso”, e sublinham as palavras desconhecidas. 

O novo vocabulário será discutido em aula. Os alunos registarão o seu 

significado para que o possam usar em contextos adequados. 

 

 

3. Compreensão de leitura 

Jogo: “A bola de perguntas” 

O professor convida os alunos a participar num jogo depois de ler o texto. 

Cada aluno escreverá uma pergunta com base no texto, na folha de papel 

que o professor colocou nas suas mesas. A folha de papel irá depois 

transformar-se numa bola de papel. Um aluno diz o nome de um de seus 

colegas e atira-lhe a bola de papel. Ele/ela irá desdobrá-la, ler a pergunta e 

responderá oralmente. 

O professor convida os alunos para falar sobre os personagens do texto. 
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Qual é a tua opinião acerca do comportamento dos meninos? O que terias 

feito se estivesses no lugar deles? 

 

“A minha opinião”  

O professor pede aos alunos que expressem sua opinião sobre os 

personagens do texto preenchendo as duas colunas da tabela, identificando 

quais são as suas caraterísticas positivas e negativos. Os alunos deverão 

partilhar as suas respostas com a turma. 

O professor pede que os alunos se agrupem em dois cantos opostos da sala 

de aula, de acordo com sua atitude em relação às ações de Crossi (a favor 

ou contra), enquanto aqueles que não tomarem partido permanecerão 

sentados nos seus lugares. Cada grupo tentará argumentar para convencer 

os alunos indecisos a se juntarem a eles. O grupo que convenceu o maior 

número de alunos é o vencedor. O professor pede aos alunos para 

partilharem a sua experiência com a turma, caso tenham vivido algo 

semelhante a Garrone. 

 

 

4. Aumentar a consciência dos alunos sobre os valores morais 

O professor pede aos alunos que identifiquem as características físicas e 

morais de Crossi. Depois os alunos deverão fazer o mesmo para Garrone. 

De seguida pede-se que refiram o valor moral que Garrone demonstra 

através de seu sacrifício. 

 

A. Os alunos deverão fazer o exercício de correspondência que se segue 

usando vermelho para características morais negativas e verde para 

características morais positivas. 

 

Confiança 

Respeito 

Coragem                Características morais negativas                      Medo 

Cobardia                Características morais positivas                       Indelicadeza 

Sinceridade 

 

B. Os alunos deverão desenhar Garrone nos seus cadernos de 

atividades tendo por base a atitude desse personagem em relação 

aos demais.  

 

C. Devo partilhar ou não? 

Comece o jogo dizendo o seu nome e o que gosta de partilhar com outras 

pessoas. Por exemplo: “Sou a Ana e gosto de partilhar comida com os 

outros”. 
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De seguida o aluno dirá o seu nome e o que não gosta de compartilhar com 

os outros. Por exemplo: “Sou o Tomás e não partilho o meu cobertor 

favorito”. 

Cada um diz 2-3 coisas e a vez passa para o seguinte. O objetivo é ajudar as 

crianças a entender que não há problema em não partilhar todas as suas 

coisas com os outros e, ao mesmo tempo, descobrir o que gosta de 

partilhar. 

 

D. Carregue os seus presentes com amor 

O quê? Nunca carregaste os seus presentes com amor? Deixa-me mostrar-

te como isto pode ser feito: o primeiro passo é escolher um presente 

simbólico, de seguida deves mantê-lo próximo do teu coração para que ele 

possa ouvi-lo bater. 

O segundo passo é soprar amor sobre todo o presente. 

Por fim, apanha um bom desejo atrás da tua orelha e coloca-o no teu 

presente. 
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Generosidade 

FAIXA ETÁRIA 14 - 16 

 

Hábito – Generosidade Estimular a generosidade. 
Refletir sobre as vantagens de ser generoso. 

Atividade/Jogo Um planeta generoso 

Idade /Ano de escolaridade Todas as idades 

Duração 60 minutos: 30 minutos em pequeno grupo + 30 minutos em grupo turma 

Recursos e materiais Folhas, marcadores, tintas, lápis de cor, etc 

Descrição 
 
 
 
 

 
 

1. Leia a seguinte situação: 

“Um novo planeta foi descoberto e está povoado por indivíduos que 

não sabem o que é ser generoso. O seu grupo foi escolhido para 

desenvolver uma declaração de atitudes e ações de quão generoso 

um ser humano é.” 

2. Divida a turma em grupos de 4. Cada grupo deverá:  

A. Dar um nome a este novo planeta. 

B. Escolher dez ações generosas com as quais todo o grupo 

concorda e escreva-as em uma folha, quadro ou cartão. 

3. Cada grupo apresenta a sua lista à turma. Durante estas apresentações, 

o professor deverá fazer uma “lista principal” que inclui todos os atos 

generosos que os grupos mencionam, combinando ações semelhantes. 

4. Quando todos os grupos terminarem, analisarão a lista principal: 

A. Existem ações que se destacam? Podem ser agrupadas? 

B. Existe algum ato que só aparece numa lista? Deve ser incluído 

ou excluído? 

5. Discutam, em grupo, as seguintes questões: 

A. Quais das vossas ideias sobre Generosidade mudaram durante 

esta atividade? 

B. Como seria a vida neste planeta se algumas dessas ações fossem 

excluídas? 

C. Existem algumas ações que você ainda gostaria de adicionar à 

lista final? 

D. Qual é a utilidade de uma lista como esta? 

6. Redação final da lista de ações sobre como ser generoso. 

7. Representação do planeta - Os alunos representam o planeta através de 

um desenho em papel / formato digital. O produto final será exposto em 

sala de aula. 
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Generosidade 

FAIXA ETÁRIA 16 - 19 

 

Hábito – Generosidade Os alunos vivem centrados nos seus problemas, alguns são egoístas e 
incapazes de compreender as necessidades do 
outro. 

Atividade/Jogo A árvore das dádivas 

Idade /Ano de escolaridade Todas as idades 

Duração Ao longo do ano letivo 

Recursos e materiais Caixa com post-its, Cartolina verde e castanha 

Descrição 
 

O professor motiva os alunos para a necessidade de ajudar e partilhar. 
Chuva de ideias sobre o que todos poderão fazer.  
Os alunos constroem uma árvore na cartolina. 
A caixa com post-its é colocada na sala de aula em local disponível para 
todos os alunos. 
Enquanto os alunos refletem e descobrem o que podem dar, escrevem-no 
num post-it e colocam-no na árvore. 
O aluno que sente que precisa do que foi colocado na árvore, pega no post-
it e vai até o colega pedir ajuda. 
Esta atividade não ocorre apenas numa aula, mas sim ao longo do tempo. 
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Paixão  

FAIXA ETÁRIA 6 - 10 

Hábito –Paixão 
 
 

A paixão é uma forte inclinação para uma atividade que se considera 

importante, que se gosta (e até se ama), à qual se dedica diariamente tempo 

e energia e que está subjacente ao envolvimento persistente - a excelência. 

A presença de um comportamento específico do professor, que proporciona 

um desafio ótimo, concentrando-se no processo e oferecendo um feedback 

positivo, impulsiona a paixão harmoniosa dos alunos, o que, por sua vez, 

leva a uma melhoria visível no seu desempenho académico e escolar. 

Atividade/Jogo Maya, a pequena formiga 

 

Idade/ Ano de escolaridade 6 – 10 anos 

Duração 50 minutos 

Recursos e materiais Folhetos, sala de aula, mobiliário, lápis de cor 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Preparar para a aula 
Para fomentar o bom humor entre as crianças, pede-se aos alunos que 
construam uma corrente de amizade, segurando as mãos por cerca de um 
minuto.  

 
2. Chamar a atenção dos alunos 

Os dados das emoções

 
O professor lança os dados e os alunos têm de reconhecer e nomear a 

emoção desse lado dos dados e mímica que enfrentam, para descrever uma 

situação semelhante, o que sentiram e a forma como lidaram com ela. 
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a. Apreciação do tema e dos objetivos da atividade - 3'.  

A professora desafia os alunos a adivinharem a resposta de um enigma que 

ela usa para introduzir a lição, Maya, a pequena formiga. A professora 

explica aos alunos que ao longo dos 50 minutos da lição eles se 

transformarão em formigas ocupadas para provar mais uma vez que temos 

de trabalhar para conseguirmos o que queremos, que temos de confiar em 

nós próprios e que juntos iremos prosseguir.  

 

Adivinha: 

Sou por vezes um soldado 

Isso faz parte de um exército 

Sou também um inseto 

Isso é numa colónia 

Eu posso construir uma colina mas não sou uma toupeira 

Na verdade, sou um pequeno inseto 

Posso por vezes estar vermelho ou a arder 

E eu posso construir túneis que ligam 

(R: a formiga) 

 
b. Fase principal da lição 

Depois dos alunos adivinharem a resposta, o professor diz-lhes que irão 
ouvir a história de uma pequena formiga chamada Maya. 
 
Maya, a pequena formiga. Era uma vez uma formiga que não queria 
trabalhar. O seu nome era Maya. Maya preferia passar o dia todo a mentir, a 
correr, ou a brincar. Ela encontrava todo o tipo de desculpas para faltar ao 
trabalho. Por isso, ela tinha de brincar sozinha, por isso as outras formigas 
estavam sempre ocupadas a trabalhar. Um dia, enquanto Maya estava na 
floresta a brincar, uma fada veio ao enxame. Ela disse a todas as formigas 
que as desafiava a participar num concurso para a melhor formiga do 
mundo. Cada formiga será capaz de reunir pontos se trabalhar quando for 
altura de trabalhar, brincar quando houver tempo para brincar, e claro que 
tem muitos amigos.  As formiguinhas põem mãos à obra porque cada uma 
delas sonhava em ser a vencedora. Quando Maya regressou a casa, reparou 
que todos a acenderam. Todas as formigas estavam a sorrir enquanto 
carregavam mantimentos. Maya sentiu-se posta de parte. No entanto, antes 
de ir para a cama, ela conseguiu descobrir a razão da sua atitude e apressou-
se. Assim, Maya decidiu que tinha de ganhar o concurso, que era capaz de 
ser a primeira. De manhã cedo, a nossa pequena formiga juntou-se aos seus 
parentes. Em pouco tempo, os seus pequenos pés estavam tão cansados 
que não estava habituada ao trabalho árduo, mas não desistia porque 
queria ganhar o concurso e tornar-se a melhor formiga do mundo. Ela 
finalmente brincava com as outras formigas e isto era muito agradável.  No 
final do concurso, ela notou que tinha feito muitos amigos. Todas as 
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formigas estavam ansiosas enquanto esperavam pelo resultado final. 
Finalmente, a fada anunciou o grande vencedor: "Por causa disto, ela 
esforçou-se muito e melhorou muito, declaro a pequena formiga, Maya, a 
vencedora do concurso". Todos lhe deram uma grande salva de palmas, e 
Maya sentiu-se muito orgulhosa de si própria. A fada felicitou-a e deu-lhe os 
seguintes conselhos: "Nunca se deve desistir de ser uma formiga 
trabalhadora e diligente. Sempre que se cansar, ou quando sentir que está a 
perder a coragem, respire fundo e verá uma luz azul à sua volta que lhe dará 
o poder de continuar. Esta luz será invisível para os outros, só VOCÊ será o 
único a vê-la".   
 
Questões de interpretação: 

a.  O que é que a pequena formiga Maya costumava fazer durante todo 
o dia? 

b.  O que é que as outras formigas usavam para fazer? 
c.  Quem veio um dia para o enxame? O que é que a fada disse a todas 

as formigas? 
d.  O que é que a formiga Maya disse a si própria? Será que ela 

conseguiu provar que pode prosseguir? Como? 
 
3. Atingir o objectivo da lição 

 

 

 Letra B 

1. Ajuda Maya a pintar as imagens que contêm o som f.  

Letra R 

2. Vamos ajudar Maya! Recortar e colar! (anexo 2)  

Letra A  

3. Somos amigos da Maya. Há um som "f" nos nossos nomes.  

Quem somos nós?  

Letra V  

4. Recortar o nome das partes do corpo e colar no local certo! 

Letra E  

5. Escrever os opostos das palavras nos sacos pequenos.  

Os alunos organizaram as cartas e descobrem a palavra: BRAVE! 

 

      Meus queridos amigos, 

Estou a escrever-vos porque preciso da vossa ajuda para vencer 

este concurso. Por cada tarefa receberás uma letra. Coloca as 

letras por ordem e encontras a chave para o sucesso. 

     Boa sorte! 
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4. Final da aula/ avaliação! 

 

Jogo: Pode ser um estudante responsável! 
Os estudantes farão um círculo. Dançarão com música, movendo-se em torno 
das duas cadeiras colocadas no meio do círculo. Quando a música para, os 
estudantes ao lado das cadeiras sentar-se-ão. Receberão um distintivo 
declarando a sua responsabilidade para a semana seguinte. Ex: regar as flores, 
limpar o quadro, arrumar os livros e os brinquedos, etc.  
No final da semana, os outros estudantes darão feedback sobre a sua 

atividade. Os alunos utilizarão as seguintes frases para cada aluno: Tem sido 

um aluno responsável! Pode ser um estudante responsável! Este exercício 

pode ser feito semanalmente.  

 

5. Encerramento da atividade: Os alunos dão feedback sobre o que 

aprenderam e sobre como se sentiram durante a atividade. 
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Paixão  

FAIXA ETÁRIA 10 - 14 

Hábito –Paixão 
 

 

 

Descrição e importância na escola: A paixão é uma forte inclinação para uma 
atividade que se encontra importante, que se gosta (e até se ama), à qual se 
dedica diariamente tempo e energia e que está subjacente ao envolvimento 
persistente para se sobressair. A presença de um comportamento específico 
do professor, que proporciona um desafio ótimo, concentrando-se no 
processo, e oferecendo um feedback positivo, reforça a paixão harmoniosa 
dos alunos, o que, por sua vez, leva a uma melhoria visível no seu desempenho 
académico e escolar. 

Atividade/Jogo Tome a palavra e seja um professor apaixonado! 

Idade/ Ano de escolaridade 10 - 14 anos 

Duração 50 minutos 

Recursos e materiais Ligação à Internet, vídeos Youtube, figuras. 

Abordagem- flipped classroom 

Descrição 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O principal objetivo desta atividade é estimular a curiosidade e a paixão dos 
alunos por um tema (que pode variar e ser adaptado às necessidades do 
momento - a nossa sugestão é um país de língua inglesa - Austrália), lançar-
lhes o desafio de se tornarem professores durante alguns minutos e ensinar 
aos seus colegas de turma "apaixonadamente" sobre algo que eles próprios 
têm sido curiosos.  
 
1. Preparar-se para a aula 
O professor certifica-se de que todos os alunos estão nas suas carteiras e 
podem ver o ecrã onde os vídeos serão projetados. O professor certifica-se de 
que todo o equipamento necessário para esta primeira fase da aula está 
pronto e funciona corretamente. 
  
2. Chamar a atenção dos alunos: 
O professor diz aos alunos que eles irão descobrir uma das partes mais 
espantosas do mundo. 
 
3. Apresentar o tema da lição e os seus objetivos: 
O professor mostra aos alunos algumas imagens com imagens icónicas da 
Austrália: Monte Uluru, The Sydney Opera House, The Great Barrier Reef, 
imagens com animais (canguru, wombat, Koala, Tasmanian devil, emu) e inicia 
uma discussão com os alunos, elucidando o que sabem sobre este país-
continente. O professor pede aos alunos que anotem três aspetos que 
gostariam de descobrir sobre a Austrália (comida, animais, geografia, moda, 
música, etc.) 
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4. Conduzir os alunos ao tema e estimular a sua curiosidade 
O professor avisa os alunos que irão assistir juntos a uma apresentação Power 
Point da Austrália e pede-lhes para anotarem um aspeto que os impressionou 
mais o professor mostra aos alunos um PowerPoint sobre a Austrália e elic - 
as suas respostas às perguntas do questionário no final da apresentação. 
 
5. Envolver os alunos numa pesquisa individual sobre um tema que lhes 
interessa 
O professor pede aos alunos que os vídeos curtos abaixo podem ser um bom 
ponto de partida para a sua viagem através da Austrália.  
 
O professor pede aos alunos para verem os vídeos e apanharem um aspeto 
que tenha despertado a sua curiosidade.  
 
O professor pede aos alunos que naveguem na Internet para mais informação 
sobre esse tópico, e depois façam um projeto digital de uma página para que 
o possam partilhar com os seus colegas de turma no seu ecrã. O professor 
sugere aos alunos que também possam fazer um pequeno vídeo, como um 
programa de televisão onde possam ser os apresentadores. 
 
O professor pede aos alunos que estejam prontos a entregar orgulhosamente 
a sua apresentação online, aos seus colegas de turma na turma seguinte! 
 
O professor convida os alunos a colocarem-se no lugar de um professor 
apaixonado que deve ensinar aos seus colegas um aspeto relacionado com a 
Austrália, a serem criativos e a trabalharem com paixão tanto na escolha do 
seu tema, como na sua apresentação. 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hJm7kLzEmdE Australia Facts, Cool, 
Fun facts about Down Under 
https://www.youtube.com/watch?v=f0PvMmTAUAQ Australia Destination 
World 
https://www.youtube.com/watch?v=TkCq54_ho-A Australian animals/ 
Animais para Crianças 
https://www.youtube.com/watch?v=wbNeIn3vVKM  A Grande Barreira de 

Corais/ Explorando os Oceanos 

 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hJm7kLzEmdE
https://www.youtube.com/watch?v=f0PvMmTAUAQ
https://www.youtube.com/watch?v=TkCq54_ho-A
https://www.youtube.com/watch?v=wbNeIn3vVKM


GUIA METODOLÓGICO 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships Agreement no.: 2019-1-
PT01-KA201-061277      

55 

Paixão  

FAIXA ETÁRIA 14 - 16 

Hábito –Paixão 
 

Descrição e importância na escola: 
A paixão pode ser o caminho certo para ser um vencedor. 
Assim, alguém que segue a sua paixão pode tornar-se um herói. 
Se os estudantes descobrirem o poder da paixão, serão mais fortes perante 

as dificuldades. 

Atividade/Jogo “Take your passion and make it happen” 

Idade/ Ano de escolaridade 14 - 16 anos 

Duration 5 aulas 

Recursos e materiais Quadro, fotocópias 

Descrição 
 
1ª aula 

 

 

 

 

 

 

2ª aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ª aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Brain storming: Paixão e heróis  
O professor escolhe várias imagens de pessoas reais ou fictícias que podem 

ser consideradas como ícones na nossa sociedade, como por exemplo: 

Madre Teresa de Calcutá, Greta Thunberg, Nelson Mandela, uma enfermeira 

exausta que trabalha num hospital Covid, um jornalista de Charlie Hebdo, o 

Homem-Aranha, o Príncipe Encantado, Rita Levi Montalcini, G. Falcone..... 

 

2. Preencher a grelha 
O professor apresenta aos alunos uma grelha para os ajudar a reconhecer os 

campos onde as personagens atuaram, bem como as suas realizações e a 

contribuição dada à sociedade. 

 

3.Assinalar 
Os estudantes recebem uma lista de palavras e são convidados a encontrar 

as qualidades partilhadas por todas as personagens apresentadas. 

 

4.  Debate 
 O professor estimula um debate a partir das palavras selecionadas e leva os 
alunos a refletirem sobre os elementos comuns entre estas pessoas.  
Os estudantes serão levados a concluir que os sentimentos e qualidades 
pessoais partilhados pelas personagens podem ser considerados como 
diferentes aspetos da paixão, pelo que são necessários para a transformar 
em ações concretas. 
Graças às suas qualidades, realizações e compromisso social, estas 
personagens são consideradas como ícones, modelos, heróis.  
5. Após o debate, os alunos encontrarão a sua definição pessoal de 

herói/heroína, primeiro trocando opiniões em pequenos grupos, depois 

partilhando as suas conclusões com a turma. 

6. Trabalho de casa:  
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4ª e 5ª aula 

A partir da definição de herói/heroína, cada aluno escolherá uma pessoa 
que represente as personagens discutidas e preparará uma apresentação 
para a turma. 
 
7. Role-play 
Cada estudante apresentará o seu herói/heroína num monólogo de primeira 
pessoa, seguindo as indicações dadas.  
Cada apresentação não durará mais de 7-8 minutos. 
Finalmente, os estudantes votarão no seu herói/heroína favorito. 
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Paixão  

FAIXA ETÁRIA 16 - 19 

Hábito –Paixão 
 

 

 

Descrição e importância na escola: 
Os estudantes consideram os passatempos como as suas paixões, porque 
quando se dedicam a estas atividades, sentem-se felizes, alegres e 
esquecem qualquer problema. A paixão está também muito 
frequentemente relacionada com o amor. Por vezes, a paixão está 
relacionada com uma obsessão, uma energia negativa. 

Atividade/Jogo “Passions-nous!” (Pensar sobre a paixão) 

Idade/ Ano de escolaridade  15/16 anos - 9º/ 10º ano  

Duração 4 horas 

Recursos e materiais Quadro, marcadores coloridos, fotocópias 

Descrição 
1ª aula 

 

 

 

 

 

 

 

2ªaula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ªaula 

 

 

 

 
1. Brainstorming:  
Paixão: associação livre de palavras escritas em diferentes cores no quadro. 
Não é necessária qualquer explicação. 
- Reflexão: professor estimula um debate a partir das palavras escritas no 
quadro. Os alunos refletem sobre as emoções e sobre diferentes formas de 
as expressar ou mais frequentemente, e não de as exprimir. 
- Fase lexical: fixação e recolha de todas as palavras (nomes, verbos, 
adjetivos) relacionadas com a Paixão.  
- Criação de um banco de palavras 
 
2. Debate sobre situações que criam emoções. 
O professor faz perguntas à turma. Os alunos são livres de falar ou não. 
Podem utilizar expressões do seu banco de palavras.  
o O que te fez sentir paixão? 
o Quando? Em que situação? 
o Quem o faz sentir-se apaixonado? 
o Alegria e paixão são os mesmos sentimentos? 
o A mesma situação dá-lhe sempre o mesmo sentido? 
o Quando sente Paixão tem sempre os mesmos sentimentos? 
o É fácil esconder uma paixão. E para a expressar? 
o O seu corpo participa a este sentimento? 
- Recolha de todas as observações de um diário de turma. 
- Reflexão pessoal: pense numa história (música, ilustrações, cores) 
relacionada com a Paixão.  
- Apresentação de todo o trabalho à turma e discussão 
 
3. Apresentação da etimologia:  
O professor apresenta a etimologia da Paixão (do latim PASSIO, derivado do 
grego PATHOS, hoje significa emoção profunda 
Passo léxico e cultural: Os estudantes pensam noutras palavras relacionadas 
com os resultados da paixão: patético, maracujá, paciente, antipatia, 



GUIA METODOLÓGICO 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships Agreement no.: 2019-1-
PT01-KA201-061277      

58 

 

4ªaula 

simpatia, apatia, paciência....). Os substantivos podem ser colocados em 
campo lexical positivo ou negativo. 
- Criação de uma lista de palavras 
 
4. Escrever um poema “Esta paixão”  
O professor apresenta (lendo lenta e claramente) o poema francês "Minha 
Paixão" de Prevert. Os alunos recebem então a fotocópia do poema. São 
divididos em grupos para a seguinte atividade. 
- Escrita de um novo poema intitulado "ESTA PAIXÃO", utilizando palavras da 
lista. Têm de seguir as orientações dadas (pequenos versos, construção de 
versos, repetição e etc.) 
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Honestidade  

FAIXA ETÁRIA 6 - 10 

Hábito – Honestidade A honestidade desempenha um papel muito importante nas relações. Os 

alunos de uma turma relacionam-se uns com os outros de muitas maneiras 

sempre que realizam uma atividade conjunta. 

A atividade 1, apresentada a seguir, encoraja um intercâmbio aberto e 

honesto. Permite a resolução de problemas e a conflitos durante sessões 

semanais. 

Atividade/Jogo Cruz no coração 

Idade /Ano de escolaridade 6 - 10 anos 

Duração 1ª sessão de 2 h; sessão semanal de 30 min 

Recursos e materiais Papel colorido (vermelho, branco, outras cores), lápis, tesoura, bloco de 
notas (A5 or A4), Livro: O principezinho; Antoine Saint- Exupéry 

 
Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aquecimento: Sinta o seu coração = "Hand aufs Herz"! 
Tentamos sentir o nosso coração colocando a mão direita no peito, na zona 
do coração, ligando assim o calor da palma da mão ao nosso batimento 
cardíaco. 
Este exercício deve ser combinado com um ditado na sua língua. Um ditado 
que exprime que o coração é um lugar de honestidade, sinceridade e 
abertura para com os outros. 
 
Leia uma passagem de “O Principezinho" 
No famoso livro de Saint-Exupéry, a raposa diz esta frase ao principezinho: 
"E agora aqui está o meu segredo, um segredo muito simples: só com o 
coração é que se pode ver bem; o essencial é invisível aos olhos". Leia esta 
passagem, analisem-na, e discutam o seu significado. 
 
Reúna frases em torno do tema "coração". 
Cada língua tem os seus ditados e expressões que deixam claro, que existe 
uma ligação do nosso coração com um sentimento honesto: por exemplo 
“do fundo do coração”, “fazer das tripas coração”  
O professor faz uma recolha destas expressões e partilha-a com os alunos. 
Deverá explorar as expressões de forma a ligá-las à honestidade. O que 
significa honestidade? Poderá significar hábitos e diálogo de mente aberta? 
 
Faça uma colagem 
Cada aluno usa um papel colorido para desenhar o contorno da sua mão e 
recortar. O papel vermelho deverá ser cortado com a forma de um coração. 
Com estes dois elementos faz uma colagem subordinada ao tema 
"Honestidade e Abertura". 
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Cada aluno pode acrescentar à colagem expressões e palavras que são 
importantes para si. Posteriormente cada aluno pode mostrar o seu 
trabalho à turma.  

 
Encontro semanal  
Praticamos a 
honestidade no 
nosso encontro 
semanal. Uma vez 
por semana, 
reunimo-nos para 
falar sobre o que nos 
vai na mente. 
Recordamos as 
experiências e os 
conhecimentos das 
lições anteriores 
sobre honestidade. 
Depois é aberta a 
discussão. Abrimos o 
bloco de notas da 
aula, no qual são 
recolhidas várias 
preocupações. Cada 
pedido é lido e 
discutido por toda a turma. O resultado é brevemente anotado (por 
exemplo "clarificado"). 
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Honestidade  

FAIXA ETÁRIA 10 - 14 

Hábito – Honestidade A atividade irá enriquecer os conhecimentos dos estudantes sobre a 

honestidade. Eles aprenderão a diferenciar termos como honestidade, 

mentira, verdade. Pensarão sobre as consequências da falta de sinceridade 

e refletirão sobre se são, ou não, sempre honestos. 

Atividade/Jogo Ser honesto 

Idade /Ano de escolaridade 10 - 14 anos 

Duração 60 min 

Recursos e materiais Ficha de trabalho, papel, caneta, imagens e vídeo 

 
Descrição 
 
 
 

 
 

 

 
1. Responder a perguntas 

2. Interpretar imagens e citações  

3. Jogar o jogo: Duas Verdades e uma Mentira 

4. Outras tarefas 
  

A atividade começa com o comentário sobre citações de celebridades 

relacionadas com a honestidade. São dadas várias definições de 

honestidade. Em seguida, os alunos devem responder às perguntas que se 

encontram na ficha de trabalho que consta do livro de atividades.  

Na primeira tarefa são feitas perguntas escritas para testar a honestidade 

dos estudantes. 

A folha seguinte tem um quadro para os alunos preencherem sobre os 

efeitos de ser, ou não, honesto. 

Depois há fotos para comentar, um jogo relacionado com mentiras e 

verdades e finalmente um vídeo com enigmas interessantes. Os estudantes 

devem descobrir quem é o mentiroso. 

Os alunos aprendem a diferenciar termos, acerca das consequências da 

mentira e os benefícios de dizer a verdade. 
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Honestidade  

FAIXA ETÁRIA 14 - 16 

Hábito – Honestidade HONESTIDADE é a qualidade ou o fato de ser verdadeiro, sincero, e justo. 

A honestidade requer vários outros traços de carácter, tais como bom 

julgamento, responsabilidade, lealdade e coragem. 

Atividade/Jogo Honestidade 
Os alunos definirão honestidade utilizando o dicionário e darão exemplos 

e sinónimos que refletem o valor da honestidade. 

Compreenderão que a honestidade requer vários outros traços de 

carácter, tais como bom julgamento, responsabilidade, lealdade e 

coragem.  

 

Os estudantes identificarão e reconhecerão atributos que nós, como 

sociedade, vemos como desejáveis nos indivíduos, tais como a 

honestidade, e compreenderão que a falta de honestidade tem 

consequências negativas. 

 

Os estudantes analisarão a moral da "mentira inofensiva", avaliando se a 

mentira pode ser necessária ou boa em algumas situações, para evitar 

ferir os sentimentos de alguém ou para lhe dar esperança. 

 

Os estudantes compreenderão o seguinte: honestidade implica ser 

verdadeiro no que se diz e no que se faz. Honestidade inclui dizer a 

verdade, não esconder a verdade (enganar), e agir de uma forma que seja 

moralmente correta. A honestidade é importante para o funcionamento 

da família, das relações e da sociedade. 

 

Valores em foco: 

● Honestidade e Confiança  

● Integridade 

● Responsabilidade 

Idade /Ano de escolaridade 14 - 16 anos 

Duração 120 min 

Recursos e materiais Dicionário, Multimédia, PC 
Recursos online: vídeo, textos, música 

1. “The Boy Who Cried Wolf ” 
Música de Passenger https://www.youtube.com/watch?v=v81aY4JPFUo  
 

2. O Pedro e o Lobo -  Conto  
O Pedro era um pastor. O seu trabalho era tomar conta das ovelhas 

https://www.youtube.com/watch?v=v81aY4JPFUo
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enquanto pastavam. Por vezes, Pedro ficava aborrecido por estar sozinho, 
sem ninguém com quem brincar ou falar. 
Um dia resolveu fazer uma brincadeira para se divertir. 
Desatou a gritar: 
– Lobo, lobo, socorro, está aqui um lobo! 
Lá em baixo na aldeia todos ouviram a gritaria desataram a correr para 
ajudar o Pedro a afugentar o lobo, mas quando chegaram lá não havia 
lobo nenhum. 
O Pedro fartou-se de rir ao ver o ar dos aldeões vermelhos de tanto correr 
com a preocupação. Quem não achou piada nenhuma à brincadeira foram 
os aldeões que ficaram muito chateados ao perceber que era um falso 
alarme e viraram costas. 
Noutro dia o Pedro resolveu repetir a brincadeira para ver se os aldeões 
voltavam a cair na partida. 
Desatou a gritar: 
– Lobo, lobo, socorro, está aqui um lobo! 
Os aldeões nem pensaram duas vezes e correram para ajudar o Pedro. 
Mais uma vez mas não havia lobo nenhum. O Pedro desatou a rir e os 
aldeões desta vez ficaram mais chateados ainda e foram embora a 
barafustar. 
Passados uns dias ouviu-se em toda a aldeia o Pedro a gritar: 
– Lobo, lobo, socorro, está aqui um lobo! 
Desta vez os aldeões olharam uns para os outros e encolheram os 
ombros. Para não serem enganados mais uma vez deixaram-se ficar nos 
mesmo lugar e ignoraram os gritos do Pedro. 
O Pedro continuou a gritar. Desta vez era mesmo um lobo que estava a 
matar as ovelhas. 
– Porque é que ninguém me ajudou? – perguntou o Pedro a chorar. Agora 
fiquei sem ovelhas. 
Perante a tristeza do Pedro os aldeões deram-lhe uma lição e explicaram 
que não ajudaram porque pensaram que se tratava de mais uma 
brincadeira. Então Pedro percebeu que com coisas sérias não se deve 
brincar para sermos levados a sério quando for necessário. 
 
retirado de: https://www.lapismagico.com/contos-tradicionais/o-pedro-e-
o-lobo/  

 

3. Honesty 

versão de Beyoncé - original de Billy Joel  
https://www.youtube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw 

 

4. Blood of a Mole, Short história de Zdravka Eftimova, BG 
https://www.nchumanities.org/sites/default/files/f-%20Ev- timova-

Blood%20of%20a%20Mole.pdf 

 
5. Truth and Honesty 

Truth And Honesty - YouTube 4:13 min. Aretha Franklin 

 

https://www.lapismagico.com/contos-tradicionais/o-pedro-e-o-lobo/
https://www.lapismagico.com/contos-tradicionais/o-pedro-e-o-lobo/
https://eursc.sharepoint.com/sites/12HabitsForSuccess/Shared%20Documents/EEB4-Honesty%20-%20Activity%20and%20Methodology%20books/Methodology%20book/Honesty%20is%20a%20powerful%20tool%20that%20is%20often%20underestimated%20along%20the%20journey%20to%20a%20greater%20life.%20Being%20truthful%20to%20yourself%20can%20provide%20amazing%20inner%20strength%20and%20freedom.%20%20%20We%20often%20think%20of%20honesty%20towards%20others%20but%20not%20so%20often%20for%20ourselves.%20When%20we%20start%20accepting%20our%20own%20personal%20values%20and%20opinions%2C%20we%20can%20quickly%20learn%20who%20we%20truly%20are%20and%20jump%20on%20the%20fast%20track%20to%20becoming%20our%20greatest%20versi?v=5Hyc4TiEQHw
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=DfHFK0hyiD8
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6. An Honest Kid - história verídica sobre os benefícios da 

honestidade 

https://vault.si.com/vault/1989/07/10/scorecard  

A história verídica de um rapaz cuja honestidade em T-ball (desporto 

coletivo baseado no bsebol) lhe granjeou o reconhecimento na revista 

Sports Illustrated.  

O rapaz de sete anos chamado Tanner Musey, cuja reputação de 

honestidade lhe valeu uma menção na coluna "Scorecard" na edição de 

10 de Julho de 1989 da revista Sports Illustrated. Durante um jogo de T-

ball em Wellington, Florida, Tanner tentou marcar um jogador que sai da 

primeira base. Quando o árbitro chamou o jogador, Tanner informou 

imediatamente o árbitro que não tinha conseguido alcançar o corredor. 

Duas semanas mais tarde, Tanner encontrou o mesmo árbitro noutro 

jogo de T-ball. Desta vez, Tanner estava a jogar em paragens curtas e 

marcou um corredor ao aproximar-se da terceira base. Então o árbitro 

chamou o jogador. Tanner não disse uma palavra, mas o árbitro notou a 

sua surpresa. "Marcou o corredor?" perguntou a Tanner. Quando Tanner 

afirmou que o tinha feito, o árbitro mudou a sua decisão e chamou o 

jogador para fora. Quando os treinadores e outros protestaram, o árbitro 

apoiou a sua decisão, informando-os de que ela tinha 

aprendido a confiar em Tanner, por causa da sua honestidade. 

 
Descrição 
 
 
 

 
 

 

  
Atividade 1: O que é a Honestidade? 
 Os alunos definirão honestidade e darão exemplos e sinónimos que 
reflitam o valor da honestidade. 

1. Recorrendo a um dicionário os alunos definem honestidade como 
uma conduta justa e direta, procurando exemplos para descrever a 
definição. 

2. Fazem um brainstorming com exemplos de honestidade e discutem 
os seus valores e benefícios para a comunidade, família, amigos e 
para o próprio. Os estudantes procuram oportunidades de 
demonstrar honestidade para melhorar as relações nas suas vidas e 
comunidades. 

3. Classificar numa escala de 1 a 5 (usar os dedos das mãos) o quão 
honestos se sentem pessoas ou instituições diferentes: 
- Quão honestos são os teus melhores amigos? 
- Até que ponto pensa que os teus professores são honestos? 
- Até que ponto achas que os seus pais são honestos? 
- E os alunos da escola em geral? 
- O repórter do jornal local? 
- Os políticos em geral? 
- Até que ponto pensa que as pessoas no Twitter e Facebook são 

honestas? 
4. Colocar os alunos em grupos de quatro. Cada grupo discute o que 

significa ser honesto. Cada grupo tem entre 5 a 10 minutos para 
descrever como soa a honestidade, que aspeto tem, como se sente. 

https://www.youtube.com/watch
https://vault.si.com/vault/1989/07/10/scorecard
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Deverão apresentar exemplos de comportamentos honestos e 
outros que não o são, bem como de palavras que descrevem uma 
pessoa honrada (uma pessoa honesta). Faça uma lista das palavras-
chave que surgiram da discussão em grupo (boa reputação, fiável, 
digno de confiança, não enganador, fazer a coisa certa, cumprir 
promessas, cumprir com o prometido, etc.) 

  
 
Atividade 2: 
Os alunos irão identificar e reconhecer atributos que nós, enquanto 
sociedade, consideramos desejáveis em indivíduos, como a honestidade 
e a integridade. A honestidade requer outros traços de carácter, tais 
como bom julgamento, responsabilidade, lealdade, e coragem. Os 
estudantes analisarão o significado por detrás de uma "mentira 
inofensiva". 
Os alunos trabalham em pequenos grupos para identificar e listar quais 
os valores que estão a ser abordados nos recursos seguintes: 

- "O Pedro e o Lobo". 
- Honesty, música e letra originais de Billy Joel  
- Blood of a Mole, história de Zdravka Eftimova 
- Truth and Honesty, canção de Aretha Franklin 
- An Honest Kid, uma história verídica. 

Discutir a moral da história no que respeita a dizer a verdade. Conduzir a 
discussão com os estudantes para extrair as seguintes ideias. 

● Contar mentiras pode destruir a credibilidade de alguém. 
● Por vezes, as pessoas mentem para encobrir erros ou delitos. 
● As pessoas podem mentir para proteger os sentimentos dos outros. 
● As pessoas podem mentir por medo. 
● Em algumas situações a mentira pode ser necessária ou positiva. 

 
  Exemplos: 
   "Honesty is such a lonely word  
     Everyone is so untrue 
     Honesty is hardly ever heard 

     And mostly what I need from you." 
Excerto da letra da canção de Billy Joel, "Honesty" (a letra completa pode 
não ser apropriada para todas as idades) 
 
  Perguntas para discussão: 

● Porque é que a honestidade é uma palavra solitária? 
● Como se pode modelar a honestidade?  
● Porque é que a honestidade é necessária no relacionamento entre 

as pessoas? 
● Quais são algumas consequências da falta de honestidade? 

 
 
Descobrindo a Atividade 3: 
Os estudantes compreenderão o seguinte: A honestidade é ser 
verdadeiro no que se diz e no que se faz. 
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Honestidade inclui dizer a verdade, não esconder a verdade (enganar), e 
agir de uma forma que seja moralmente correta. 
A honestidade é importante para a forma como a família, as relações e a 
sociedade funcionam. 
 
O que é que fazem quando ninguém está a ver? 
O professor pede aos alunos que interpretem ou discutam em grupo a 
seguinte situação: 
Uma criança compra uma bebida e nota que o lojista se enganou a dar o 
troco, dando-lhe dinheiro a mais. Os pais estão presentes, mas distraídos. 
Cada grupo decide o que deve acontecer e faz uma dramatização das 
ações da criança. 
Dizem ao lojista e devolvem o dinheiro?  
Aceitam o dinheiro e não dizem a ninguém? 
Dizem aos pais? 
Cada grupo comunica à turma o que decidiu e sobre as razões das suas 
escolhas. 
● Quais são os principais valores que estão a ser testados aqui? 
● Faria alguma diferença se levassem o dinheiro para comprar algo 
de que necessitam? 
● E se levarem o dinheiro para o dar a alguém necessitado? 
● O que significa para o lojista se o dinheiro for levado? 
● O que faria a criança se fosse apanhada pelo lojista ou pelos pais? 
● Quais são as consequências de cada ação empreendida e como se 
sentiria cada pessoa? 
● Se estivesse alguém a observar o comportamento seria o mesmo? 
 
 
Atividade 4: Escrita 
Os alunos compreenderão que a honestidade é um instrumento 
poderoso que é frequentemente subestimado ao longo da viagem para 
uma vida melhor. 
Ser honesto consigo mesmo pode proporcionar uma força interior e 
liberdade surpreendentes. 
 

 

Video: The Power Of Honesty 

https://www.youtube.com/watch?v=203LSnDJ0Xc 
 
Que papel desempenha a honestidade nas relações e no sucesso? 
Como pode o desenvolvimento da honestidade conduzir ao bem comum? 
Durante 20-30 min, o aluno irá escrever sobre como o bem comum é uma 
motivação para fazer escolhas honestas. 
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Honestidade  

FAIXA ETÁRIA 16 - 19 

 

Hábito – Honestidade Perceber que a evolução da sociedade depende da mistura de indivíduos 

Ter mente aberta 

Atividade/Jogo Europa: Diversidade cultural que rompe preconceitos 

Idade /Ano de escolaridade 16 - 19 anos 

Duração 120 min - 3 x 45 min 

Recursos e materiais - computador 
- espaço para os grupos 
- os alunos deverão apresentar o seu projeto numa apresentação 

contendo vídeos e imagens 

 
Descrição 
 
 
 

 
 

 

  
1. Dividir a turma em grupos de até 4 alunos. 
2. Selecionar temas de acordo com o interesse dos alunos: economia, 

arte, arquitetura, política, música, celebridades da televisão (estrela 
de cinema, séries). 

3. Após a escolha dos temas é necessário pesquisar acerca do tema 
procurando dados / informações que nos façam pensar fora do 
preconceito; a pesquisa poderá passar pelas origens ou pelas 
contribuições de diferentes pessoas / áreas / culturas, que foram 
relevantes para o resultado. 
Esta 3ª etapa é a mais importante porque é necessário realizar uma 
investigação cuidada. 

4. Partilhar o resultado do trabalho de investigação através de um 
relatório, de um áudio ou vídeo para mostrar a ligação entre o 
progresso e as influências estrangeiras. 
Exemplos: 
Na música: importância da música negra escrava na origem do jazz 
e do blues// para o fado: influência dos escravos brasileiros no 
desenvolvimento desta canção nacional portuguesa 
Na arte contemporânea: a escultura de Brancusi (escultor romeno) 
trouxe coisas novas   
Na economia: o abrandamento do consumo pode ter sido 
promovido pelo autor chileno Luis Sepúlveda 
Na ciência: contribuição da medicina chinesa datada do século V a.C. 
- medicina do terceiro mundo na antiguidade. // ou matemática e 
árabes. 
Os estudantes aprendem que o progresso e o talento de uma 
sociedade também depende dos estrangeiros que a integram ou 
integraram. 

 



GUIA METODOLÓGICO 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships Agreement no.: 2019-1-
PT01-KA201-061277      

68 

Equidade  

FAIXA ETÁRIA 6 - 10 

Hábito – Equidade 
 
 
 

Descrição e importância na escola: 

- Motivar os alunos para se colocarem perante situações da 

vida real. 

- Elucidar sobre formas de estar, fazendo entender que nem 

sempre tratar os outros de forma igual significa adotar o 

comportamento mais justo. 

Chamar à atenção para a equidade de certos comportamentos/tomadas 

de decisão, que nem sempre são bem entendidas. 

Atividade/ Jogo “Equidade” 

Idade/ Ano de escolaridade Acima dos 6 anos 

Duração 
 

Atividade: 45 minutos 

Todo o ano escolar 

 

Recursos e materiais Ficha de trabalho; lápis 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O professor apresenta a ficha de trabalho, começando por pedir que os 

alunos completem frases do tipo “Se eu fosse um/uma … eu seria …”, 

dando a indicação de que cada escolha deve ser justificada. 

O professor recolhe as respostas e, sem divulgar nomes, lê-as à turma, 

dando a oportunidade aos alunos de identificarem o/a colega que 

manifestou aquelas preferências e justificações. 

De seguida, o diálogo é direcionado para as semelhanças e diferenças 

encontradas nas escolhas de cada um, levando o grupo a concluir que 

todos têm escolhas diferentes e/ou por motivos distintos. Apesar de 

pertencerem ao mesmo conjunto de alunos e de estarem na mesma 

faixa etária, cada um deles tem uma existência muito específica, 

particular e individual. 

Posteriormente, os alunos são direcionados para a imagem do exercício 

2 e são convidados a explorar o seu significado. 

Pedem-se, depois, outros exemplos de tratamentos não iguais, mas 

equitativos (Exemplos possíveis: situações da vida real - prendas de 

aniversário que, mesmo que tenham o mesmo valor monetário, são 

escolhidas de acordo com a personalidade e os gostos de cada um; 

situações de escola: fichas diferenciadas; sentar os alunos na sala por 
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altura/problemas de visão/dificuldades diagnosticadas…; níveis de 

exigência adequados à capacidade de resposta de cada um; …). 

Finalmente, os alunos leem as frases sobre os conceitos de igualdade e 

equidade, selecionando as que consideram ser mais corretas, de forma 

a concluir se o conceito foi, ou não, bem assimilado. 

Numa segunda aula, os dados, que foram recolhidos na elaboração das 

fichas de trabalho, podem ser apresentados em forma de gráfico e haver 

um tratamento matemático dos números obtidos. Mais uma vez, os 

alunos são motivados a refletir sobre a temática e sobre o resultado da 

atividade. 

 
Equidade 

Se eu fosse… 

a) Uma cor, seria_____________________________________ 

porque____________________________________________________; 

 

b) Um animal de estimação, seria __________________________________ 

porque___________________________________________; 

 

c) Um animal selvagem, seria ______________________________ 

porque____________________________________________________; 

 

d) Um objeto, seria ____________________________ 

porque____________________________________________________; 

 

e) Uma estação do ano, seria ___________________________ 

porque____________________________________________________. 
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Faz a legenda da figura: 

 

 

Qual é a tua opinião? Escolhe as tuas respostas. 

 

 a) A equidade é a ter as mesmas oportunidades na vida. 
 

 b) Equidade é ter a oportunidade de atingir objetivos iguais, mesmo que utilizando diferentes 
estratégias. 

 c) Equidade é o mesmo que igualdade. 
 

 
 

d) Todas as pessoas devem ter as mesmas ferramentas para alcançar os seus objetivos. 

 e) As pessoas devem poder dispor dos instrumentos de que necessitam para alcançar os seus 
objetivos. 

 f) A equidade é a adaptar as situações a cada um; a igualdade é apresentar as mesmas 
situações a todos. 
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Equidade  

FAIXA ETÁRIA 10 - 14 

Hábito – Equidade 
 
 
 

- Descrição e importância na  escola: 
- Promover o autoconhecimento e a autoconsciencialização. 
- Construir um ambiente de equidade na sala de aula.

 
Atividade/ Jogo 
 

“A minha caixa” 

Idade/ Ano de escolaridade 10 -14 anos 

Duração  90 minutos 

Recursos e materiais Caixas 
“Objetos pessoais” 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O professor propõe que os alunos tragam para a aula três objetos que os 
descrevam e aspetos da sua identidade social e os coloquem numa 
caixa/caixa. 
Na aula, a atividade segue estes passos: 
 1. O professor partilha primeiro, a sua própria caixa, de modo a modelar 
a autoconsciência e a reflexão. 
 2. Os alunos preparam a atividade e apresentam as suas caixas e objetos 
(3 a 5 minutos). 
 3. Uma vez terminadas todas as apresentações, fazem uma reflexão 
conjunta com a turma. O objetivo é aprender algo novo sobre os colegas 
ou sobre eles próprios e refletir sobre as suas identidades sociais. Desta 
forma, é fomentada uma atmosfera de justiça, na qual os pontos de 
partida para a aprendizagem são diversos. 
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Equidade  

FAIXA ETÁRIA 14 - 16 

Hábito – Equidade 
 
 
 

Descrição e importância na escola: 
A equidade é a capacidade de dar a cada um o que merece, não em termos 
de justiça teórica ou igualdade, mas tendo em conta as suas necessidades, 
antecedentes e situações específicas. 
Uma reflexão séria sobre a equidade é crucial no sistema escolar. 
Do ponto de vista dos alunos, pensar em termos de equidade é importante 
para experimentar a complexidade de uma sociedade multicultural e 
multiétnica plena e profundamente dentro do "microcosmo" da sua própria 
turma. 
Do ponto de vista dos professores, a equidade é provavelmente a 

característica mais importante na relação de um educador com os seus 

alunos, não só no processo de avaliação mas também - ou talvez 

especialmente - na atividade escolar diária. 

 

Atividade/ Jogo Igualdade ou Equidade? Eu tomo uma posição 

Idade/ Ano de escolaridade 14-16 anos 

Duração 2 horas 

 

Recursos e materiais Quadro; papel e fita-cola 

 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumário 

 

Fase I 

 

Título Equidade: definições 

 

 

Duração Cerca de 25 minutos  

 

 

Metodologia Brainstorming  

 

 

Procedimentos 

 

o professor pede aos alunos que deem uma 

definição da palavra 'equidade' com um sinónimo, 

uma perifrástica ou um circunlóquio 
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Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE II 

Título Posicionamento 

Duração Cerca de  30 minutos  

Metodologia Discussão coletiva / teste sociométrico: 
posicionamento físico em relação a duas opções 
opostas 

Procedimentos 
 

O professor introduz um "estudo de caso" sobre o 
exercício da equidade: a avaliação escolar dos 
alunos. No final do debate, duas opções estão em 
cena: 
1: equidade = adoção de um critério unificado e 
objetivo para o conjunto dos alunos 
2: equidade = adoção de diferentes metodologias e 
critérios de avaliação para cada aluno. 
Depois, o professor desenha uma linha no chão da 
sala de aula com a fita adesiva e em ambos os 
extremos da linha coloca duas comunicações com 
as duas definições opostas. Ele dá aos alunos cinco 
minutos para pensarem nas duas opções e depois 
pede-lhes para se posicionarem fisicamente na 
linha, de acordo com a sua concordância com uma 
ou outra definição. 

Resultados do 
sociograma 

 
 

            EQUIDADE É 

IGUALDADE                        JUSTIÇA 

                        RETIDÃO 

EQUILIBRIO 

                            NIVELAMENTO 

         IMPARCIALIDADE 

EQUIDADE É 

Adotar um critério 

único e objetivo para 

todos 

 todos 

Adotar diferentes 

metodologias e 

critérios de avaliação 

para cada um. 
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FASE III 

Título Reposicionamento 

Duração Cerca de 35 minutos  

Metodologia Discussão coletiva / teste sociométrico: 

posicionamento físico em relação a duas opções 

opostas 

 

Procedimentos 

 

O professor envolve os alunos com novas questões, 
para acrescentar novas questões e algum material 
extra para a reflexão. 
 Uma avaliação equitativa deve ou não considerar  
- os diferentes níveis de partida de cada aluno. 
- estatuto familiar, condições sociais, situação 
económica, e antecedentes culturais de cada 
estudante. 
- o carácter, a personalidade e as questões pessoais 
de cada indivíduo que está a ser avaliado. 
No final do debate, o professor pede aos estudantes 

para se reposicionarem - eles próprios - na linha, à 

luz da última discussão. 

 

Resultados do 

sociograma 

 
 

 

FASE IV 

Título Conclusão 

Duração Cerca de  15 minutos  

Metodologia Discussão sobre uma imagem 

Procedimentos 

 

O professor pede aos alunos que comentem este 

desenho, à luz de toda a atividade 

Adotar diferentes 

metodologias e critérios de 

avaliação 
Adotar um critério único 

e objetivo para todos 

 

EQUIDADE É 
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EQUIDADE É 
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Equidade  

FAIXA ETÁRIA 16 - 19 

Hábito – Equidade 
 
 
 

Descrição e importância na escola: 
A equidade é a capacidade de dar a todos o que cada um merece, não 
em termos de justiça teórica ou igualdade, mas considerando as suas 
necessidades, antecedentes e situações específicas. 
Uma reflexão séria sobre a equidade é crucial no sistema escolar. 
Do ponto de vista dos alunos, pensar em termos de equidade é 
importante para experimentar a complexidade de uma sociedade 
multicultural e multiétnica plena e profundamente dentro do 
"microcosmo" da sua própria turma. 
Do ponto de vista dos professores, a equidade é provavelmente a 
característica mais importante na relação de um educador com os seus 
alunos, não só no processo de avaliação, mas também - ou talvez 
especialmente - na atividade escolar diária. 

Atividade/ Jogo Equidade vs. Meritocracia 

Idade/ Ano de escolaridade 16 - 19 

Duração 4 horas 

Recursos e materiais Quadro branco - dois currículos fictícios mas realistas - duas biografias 
fictícias mas realistas 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EQUIDADE vs. MERITOCRACIA 

Fase - 1 
Tempo - 1h 
Metodologia - Brainstorming 
 

Atividade Materiais 

Discussão sobre duas questões: 
1 O que significa a palavra 
"meritocracia"? 
2 Será a meritocracia uma forma 
de equidade? 

Quadro 

 
 

Fase - 2 
Tempo - 1h 
Metodologia - Trabalho de grupo/ Roleplay 

 

Atividade Materiais 

O professor pede aos grupos que 
atuem como um comité de 

Dois currículos 
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seleção de pessoal para uma 
grande empresa. Eles devem 
comparar dois currículos. No final, 
devem escolher o melhor 
candidato de acordo com a 
meritocracia. 

Os dois currículos, fictícios mas 
realistas, devem ser ligeiramente 
diferentes e não deve ser dada 
qualquer informação sobre o 
terreno de apoio das duas pessoas 

 
 

Fase - 3 
Tempo - 1h 
Metodologia - Trabalho de grupo 
 

Atividade Materiais 

O professor dá aos 
alunos duas 
comunicações com uma 
curta biografia de cada 
candidato. 
Após a leitura das 
biografias, cada grupo 
pode confirmar ou 
reconsiderar a sua 
decisão 

Duas biografias fictícias, mas realistas 
 
O candidato com o currículo ligeiramente 
melhor deve pertencer à classe alta: os 
pais devem ser profissionais de alto nível 
(professores universitários, médicos, 
advogados, juízes, arquitetos, 
engenheiros, cientistas, etc.), e o 
candidato deve ter frequentado as 
melhores escolas e universidades privadas 
no seu país e no estrangeiro. 
O candidato com o currículo ligeiramente 
pior deve pertencer à classe trabalhadora: 
os pais devem ter um nível de educação e 
profissão baixo ou médio e o candidato 
deve ter frequentado a escola e 
universidade pública na sua própria 
cidade. 

 
 
Fase - 4 
Tempo - 1h 
Metodologia - Discussão 

 

Atividade 
 

Materiais 

O professor pergunta aos alunos 
a mesma questão da fase 1: a 
meritocracia é uma forma de 
equidade? 

Quadro 
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Respeito 

FAIXA ETÁRIA 6 - 10 

Hábito – Respeito 
 

Descrição e importância na escola: 
RESPEITO - trabalhar eficazmente em diversas equipas 

Atividade/Jogo Qual é o som do respeito? 

Idade/ Ano de escolaridade 6- 10 

Duração 40 minutos 

Recursos e materiais Cadernos; papel; canetas 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qual é o som do respeito? 
 
Pré-atividade como trabalho de casa 
Os estudantes são convidados a refletir sobre a língua e a escrever 
palavras, frases, frases respeitosas que usamos frequentemente. 
 
Atividade como correção de trabalhos de casa 
Nas aulas, todos os alunos devem ter opiniões. 
O professor pergunta aos alunos o que escreveram no seu caderno de 
notas. 
Os alunos falam um a um. 
Os alunos tomam notas e completam a atividade. 
O professor corrige e sugere melhores formulários. 
 
RESULTADOS 
Qual é o som do respeito? 
- Por favor 
- Desculpe 
- Lamento imenso 
- Obrigado 
- Amavelmente 
- Até logo! 
- Perdão 
- Não tem de quê 
- Como está? 
- Olá/ Bom dia 
- Adeus, adeus! 
- Nunca mais o farei! Prometo-vos. 
- Não o quis dizer. Perdoem-me. 
- Não o fiz de propósito. Peço desculpa. 
- Tenham cuidado! 
- Cuidado! 
- Não ponha a culpa em mim. Eu sou apenas um ser humano. 
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- Não se preocupe! Não é culpa sua. 
- Não sou um mentiroso! Eu digo sempre a verdade. 
- Nunca é tarde demais para pedir desculpa. 
- Primeiro as senhoras! 
- Irá/vocês/vocês......? 
- Posso/ Poderia eu........? 
- Importa-se que eu .........? 
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Respeito 

FAIXA ETÁRIA 10 - 14 

Hábito – Respeito 
 

Descrição e importância na escola: 
RESPEITO - trabalhar eficazmente em diversas equipas 

Atividade/ Jogo RESPEITO vs DESRESPEITO (role-play) 

Idade/ Ano de escolaridade 10 - 14 anos 

Duração 50 minutos 

Recursos e materiais 
 

Flashcards impressos ou folhas de papel fornecidas pelo professor 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPEITO vs DESRESPEITO (role-play) 
 

• Dividir a classe em pares. 
• Diga: "Por favor, senta-te com o teu parceiro. Quando eu o 

chamar, vem para a frente da sala. Dar-te-ei uma folha de 
papel com uma declaração secreta. A declaração tem algo a 
ver com respeito ou falta de respeito. Terás apenas 60 
segundos para pensar e planear com o teu parceiro e 30 
segundos para agir. Depois, a turma tentará adivinhar qual foi 
a situação. Poderá usar palavras na tua apresentação, mas não 
te esqueças de usar as palavras da  declaração secreta". 

• Caso contrário, os alunos podem ler as seguintes sugestões e 
agir numa das situações que lidam com respeito ou 
desrespeito: 
- Ser educado mostra respeito. 
- Permitir que os outros tenham privacidade mostra respeito. 
- É desrespeitoso insultar ou envergonhar os outros. 
- Uma pessoa deve respeitar-se a si própria ... e não apenas aos 
outros. 
- Aceitar e desfrutar das diferenças individuais entre as 
pessoas mostra respeito. 
- Julgar os outros pelas suas virtudes ou realizações mostra 
respeito. 
- É desrespeitoso julgar os outros pela sua raça, religião, ou 
nacionalidade. 
- É desrespeitoso julgar os outros pela sua idade ou sexo. 
- Admitir as tradições de outrem mostra respeito. 
- É desrespeitoso julgar os outros pela sua condição física ou 
mental. 
- É desrespeitoso assediar ou maltratar os outros. 
- A abertura de espírito em relação àqueles com opiniões 
diferentes mostra respeito. 



GUIA METODOLÓGICO 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships Agreement no.: 2019-1-
PT01-KA201-061277      

81 

- Uma pessoa deve respeitar a terra ... e não apenas as pessoas. 
- Uma pessoa deve respeitar os animais ... e não apenas as 
pessoas. 
- Trabalhar para resolver problemas sem violência mostra 
respeito. 
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Respeito 

FAIXA ETÁRIA 14 - 16 

Hábito – Respeito 
 
 

Descrição e importância na escola: 

RESPEITO - trabalhar eficazmente em diversas equipas 

Atividade/ Jogo 
 

1ª atividade - Ler a citação, falar, fazer pesquisa (aquecimento) 

Idade/ Ano de escolaridade 14 – 16 anos 

Duração 
 

40 minutos 

Recursos e materiais 
 

Uma citação sobre o respeito - fornecida e demonstrada pelo professor. 

Qualquer dispositivo com ligação à Internet. 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª atividade - Ler a citação, falar, fazer pesquisa (aquecimento) 
- Os estudantes são convidados a ler uma citação sobre "respeito" 

de Aretha Franklin. 

- Breve conversa sobre as reflexões e reações dos estudantes 

através de Perguntas e Respostas. 

- Já alguma vez ouviu falar sobre Aretha Franklin? 

- Que canções conhece por ela?   

- Porque é que a canção "Respeito" é tão importante e famosa? - 

Esta citação ainda é relevante? 

- O que sabe sobre o Movimento "Me too"?   

- O que pensa sobre "Black Lives Matter"? 

- Será que estamos no meio de uma nova revolução cultural? 

- Pede-se aos estudantes que façam pesquisas online a fim de 

obter informações sobre Aretha Franklin, bem como sobre a 

canção "Respeito". 

- Os estudantes partilham as suas pesquisas 

 

 

 

RESULTADOS 

Aretha Franklin (1942- 2018), um ícone musical americano também 

conhecido como a "Rainha do Soul". A canção "Respeito" foi gravada e 
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cantada por Otis Redding em 1965. Em 1967 Aretha Franklin alterou a 

letra para se representar a si própria, uma mulher forte exigindo respeito 

do seu homem. Aretha canta a sua com uma grande urgência e poder.   

As exigências de Franklin por "Respeito" foram associadas quer a lutas 

pela liberdade negra quer à libertação das mulheres. 

O "Respeito" foi atingido numa época em que milhões de pessoas se 

sentiam marginalizadas, numa época em que a desigualdade e a injustiça 

social eram a norma. Esta canção tornou-se um tema no movimento dos 

direitos civis e um hino feminista.  Era então, e continua a ser, um forte 

símbolo do empoderamento feminino. 
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Respeito 

FAIXA ETÁRIA 16 - 19 

Hábito – Respeito 
 
 

Descrição e importância na escola: 

RESPEITO - trabalhar eficazmente em diversas equipas 

Atividade/ Jogo 
 

3ª atividade: Brainstorming sobre respeito (Discussão + mind map) 

Idade/ Ano de escolaridade 16-19 anos 

Duração 
 

50 minutos 

Recursos e materiais 
 

Caneta e papel 

Quadro 

Ou aula virtual (Google Classroom, My School etc.,) 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Através de uma série de perguntas fornecidas pelo professor, as SS 
falam e tentam definir livremente o significado de respeito, e o que 
este implica ou encarna. 
 
- Os alunos podem concentrar-se nas suas experiências pessoais. 
- As respostas dos alunos são escritas no quadro. 
- Os estudantes filtram e selecionam as suas respostas. 
- Os estudantes tentam recolher algumas das respostas a fim de as 
agrupar num mapa mental. 
- O professor guia e simplifica. 
 
 
 
RESULTADOS 
 
 
 
 
Chegámos à conclusão de que:   

- o termo "Respeito" é demasiado complexo para definir. Os 
estudantes precisam de utilizar exemplos para se tornarem 
claros. 
- Através de uma variedade de exemplos, podemos afirmar que 
o termo "Respeito" pode ser explicado em termos de 
comportamentos e relações em diferentes contextos e 
situações. 
- Após a recolha dos exemplos fornecidos pelos estudantes, 

agrupámo-los num mapa mental. 
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ANIMAIS 
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PLANETA/  

AMBIENTE 

OS OUTROS 

FAMÍLIA 

+ 

COLEGAS/AMIGO
S 

+ 

OPINIÕES 

CULTURAS 

TRADIÇÕES 

SENTIMENTOS 
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DIREITOS 
HUMANOS 

LOCAIS 

 E REGRAS: 

CASA 

ESCOLA 

IGREJA 

LOJA 

TEATRO 

CINEMA 

COMBOIO 

AUTOCARRO 
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Integridade 

FAIXA ETÁRIA 6 - 10 

Hábito - Integridade Descrição e papel na vida escolar (para a idade específica):  
 As aulas online podem apresentar desafios únicos, se não estiver 
preparado. Mas se desenvolver competências para uma aprendizagem 
on-line eficaz, descobrirá que os cursos podem ser uma excelente 
alternativa.  
É um grande desafio para as crianças pequenas comportarem-se como 
propulsores durante a aprendizagem em linha.   

Idade/ Ano de escolaridade 6-9 anos (1º ciclo) 

Atividade/Jogo Regras de ouro do ensino online 

Duração 
 

30 - 40 min 

Recursos e materiais 
recursos online  

Poster, cartões, apresentações em  PPT  

  
Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. O professor mostra o cartaz (apresentação do PPT) às crianças.  
2. Discutem todos os pictogramas nos slides.  
3. As crianças são divididas em dois grupos. O primeiro revive cartões com 
imagens mostrando um comportamento apropriado e inapropriado na 
aula online e o segundo revive sinais SIM / CERTO ou NÃO / ERRADO.  
4. As crianças (1º grupo) um a um mostram um cartão de comportamento 
e as crianças do 2º grupo um a um voltam a receber sinais de SIM ou 
NÃO.  Os grupos podem trocar as cartas/sinais e jogar novamente.  
5. O professor e as crianças discutem as respostas e tiram algumas 
conclusões. 
 
As crianças tornam-se mais familiarizadas com as regras de ouro numa 
aula online. 
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Integridade 

FAIXA ETÁRIA 10 - 14 

Hábito – Integridade Os alunos aprenderão o que é a integridade e como ela afeta outras 

pessoas. Através de muitos vídeos e fotografias, compreenderão os 

diferentes tipos de manifestação de bondade, o que os fará pensar sobre 

a importância de uma pessoa demonstrar integridade. 

Idade/ Ano de escolaridade 10 - 12 anos (2º ciclo) 

Atividade/ Jogo 
 

Alguma vez ouviste falar de integridade? 

Duração 60 minutos 

Recursos e materiais 
recursos online  

Apresentação              

Video  

Imagens 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A aula começa com uma explicação do tema e continua seguindo os slides 
da apresentação do PPT.  
Os alunos podem analisar diferentes situações de bons e maus 
atos/comportamentos/. Isto irá fazê-los distinguir os diferentes termos e 
compreender o que o tópico realmente significa. 
Durante a aula, assistirão a um vídeo sobre o tema, incluindo crianças na 
sua idade. Isto irá mostrar-lhes que é importante não só para os adultos, 
mas também para as crianças, mostrar integridade.  
No final da aula, há várias situações que requerem uma decisão sobre 
como proceder. Isto irá testar a imaginação do aluno ao lidar com 
situações de escolha e pôr em prática novos conhecimentos sobre como 
se pode fazer melhor e mostrar integridade. 
Os alunos aprendem a diferenciar os diferentes termos e a compreender 
o que a INTEGRIDADE realmente significa. 
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Integridade 

FAIXA ETÁRIA 14 - 16 

Hábito – Integridade Exploração da segurança da Internet a nível escolar, 

independentemente e em grupo. As crianças utilizarão o Padlet para 

pré-carregar e a sua própria escolha de aplicações ou programas para 

partilhar a sua aprendizagem. 

Idade/ Ano de escolaridade  12 -15 anos (3º ciclo) 

Atividade/ Jogo 
 

Segurança na Internet 

Padlet 

Duração 
 

Até 5 x 45 minutos 

Recursos/ Materiais 
recursos online  

Padlet com ligações a vários recursos de Segurança na Internet: páginas 
web, vídeos, jogos online, podcasts, etc. 
Acesso ao Microsoft Teams; Google Classroom e à Internet para 
partilhar o Padlet 
Portáteis 
I-pads 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lições 1 e 2: Exploração individual de recursos de segurança na 
Internet através do Sample Padlet: Segurança na Internet 
 
As crianças terão acesso a um Padlet com ligações a vários recursos 
baseados na Internet sobre o tema da Segurança na Internet (ligação 
fornecida na nossa página das Equipas de TIC) 
As crianças explorarão os vários recursos de aprendizagem e tomarão 
uma decisão sobre como gostariam de comunicar a sua aprendizagem 
aos outros. 
Preencherão um formulário para escolher entre fazer um vídeo, 
podcast, folheto, Power Point ou projeto da sua própria escolha *Terá 
de ser em formato digital 
 
 
Lição 3 a 5: Trabalho de grupo colaborativo utilizando dispositivos na 
aula e uma gama de aplicações/programas da sua escolha 
As crianças trabalharão em grupos. Ser-lhes-á pedido que façam uma 
tempestade de ideias sobre importantes regras de segurança na 
Internet. 
Trabalharão em conjunto num portátil ou i-pad para produzir um 
produto de colaboração, partilhando com outros o que sabem sobre a 
Segurança Internet. 
Serão encorajados a ter em mente os critérios de avaliação que estarão 

disponíveis. 

 

Lição 5: Upload e partilha de projetos através do Padlet 
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Os grupos guardarão os seus projetos e carregarão links para o Padlet. 
(ex: Internet Safety) 
Outros grupos terão acesso e lerão projetos de visualização. 
Serão encorajados a fornecer um feedback construtivo através de 

formulários online. 

Os alunos exploraram a utilização segura da Internet, as regras de 

segurança na Internet e o trabalho cooperativo. 

 

  

https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5
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Integridade 

FAIXA ETÁRIA 16 - 19 

Hábito – Integridade Desafiar os estudantes a fazer a coisa certa, expondo-os a atividades que 
se aprofundem no conceito de integridade.  
A sala de aula apresenta muitos exemplos de dilemas éticos que testam a 
integridade dos alunos. 
A integridade é a prática de ser honesto e mostrar uma adesão 
consistente e intransigente a fortes princípios e valores morais e éticos.  
Na ética, a integridade é considerada como a honestidade e a veracidade 
ou exatidão das ações de cada um.  
A palavra integridade evoluiu do adjetivo latino integer, significando 

inteiro ou completo. Neste contexto, integridade é o sentido interior de 

"totalidade" que deriva de qualidades como a honestidade. 

Idade/ Ano de escolaridade  16 - 19 anos (secundário) 

Atividade/ Jogo 
 
 
 

 

 

Integridade é tudo 

  

                                                      

Duração 
 

Até 5 aulas x 45 minutos 

Recursos e materiais Computadores portáteis, I-pads, ligação à Internet 
Acesso ao Microsoft Teams ou Google Classroom para trabalhar em 
lições online, para trabalhar em grupo e para partilhar a informação em 
Popplet - Integrity mind map, Padlet - Importância da Integridade 
(situação da vida real) , 
Obra criativa - LinoIt - Código de honra, BookCreator ou MS Sway - 
poema, história, OnlineMovieMaker - vídeo, filme, canção, Paint.net - 
desenho, pintura 
Ligações a vários recursos: Focalização na criança - adolescentes; 

Focalização na criança - escolha certa  

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aulas online  – Class/Group MS Teams ; Google Classroom 

 

Lição 1 
1. Criar um mapa e-mind - Popplet - Mapa mental da integridade 
Os estudantes aprenderão mais sobre a importância da integridade se 
tiverem a oportunidade de ajudar a definir o conceito e a identificar o 
seu objetivo. 
Divida os estudantes em 5-6 pequenos grupos e peça-lhes que façam um 
brainstorm 4-5 definições (sinónimos)/qualidades de integridade pessoal, 
fazendo a pergunta: O que é que a palavra "integridade" significa para si? 
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Reúna a turma e peça aos grupos que partilhem os seus resultados. Diga 
à turma para trabalhar em conjunto para criar o mapa mental partilhado 
(as definições mais relevantes e importantes serão escritas nas caixas 
vermelhas). 
2. Dar exemplo da sugestão de cada aluno relacionada com a utilização 
das TIC e da Internet 
3. Veja e discuta diferentes exemplos de utilização das TIC - precisa e 
Internet - netiqueta, etc. - Ligações a várias fontes: Focalização na criança 
- adolescentes; Focalização na criança - escolha certa 
4. Discuta com a turma e escreva a sua própria definição do hábito 

Integridade: O que é que a palavra "integridade" significa para si? 

Conheça o significado da palavra. 

 

 

Lição 2 

1. Comentário sobre as citações de celebridades relacionadas com a 
integridade. Escolha entre 2 a 5 citações de entre as sugeridas: 
A INTEGRIDADE É ESCOLHER A CORAGEM EM VEZ Do CONFORTO; 
ESCOLHER O QUE É CERTO EM VEZ DO QUE É DIVERTIDO, RÁPIDO OU 
FÁCIL; E ESCOLHER PRATICAR OS NOSSOS VALORES EM VEZ DE OS 
PROFESSAR SIMPLESMENTE. 
Brené Brown 
 
 
ACREDITO QUE CADA DIREITO IMPLICA UMA RESPONSABILIDADE; CADA 
OPORTUNIDADE, UMA OBRIGAÇÃO; CADA POSSE, UM DEVER. 
John D. Rockefeller Jr. 
INTEGRIDADE NÃO TEM NECESSIDADE DE REGRAS. 
Albert Camus 
 
 
INTEGRIDADE É O QUE FAZEMOS, O QUE DIZEMOS, E O QUE DIZEMOS 
QUE FAZEMOS. 
Don Galer 
 
 
A VERDADEIRA INTEGRIDADE PERMANECE NO LUGAR QUER O TESTE 
SEJA A ADVERSIDADE OU A PROSPERIDADE. 
Charles Swindoll 
 
 
NÃO SE PREOCUPE TANTO COM A SUA AUTO-ESTIMA. PREOCUPE-SE 
MAIS COM O SEU CARÁTER. A INTEGRIDADE É A SUA PRÓPRIA 
RECOMPENSA. 
Laura Schlessinger 
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A INTEGRIDADE É DIZER A MIM PRÓPRIO A VERDADE. E A HONESTIDADE 
É DIZER A VERDADE A OUTRAS PESSOAS. 
Spencer Johnson 
 
 
INTEGRIDADE NÃO É UMA PALAVRA CONDICIONAL. NÃO SOPRA COM O 
VENTO NEM MUDA COM O TEMPO. É A SUA IMAGEM INTERIOR DE SI 
MESMO, E OLHAR-SE E VER UM HOMEM QUE NÃO FAZ BATOTA, ENTÃO 
SABE QUE ELE NUNCA O FARÁ. 
John D. MacDonald 
 
2. Discussão com toda a turma. Exemplos de perguntas para a discussão: 
  Quais são as suas citações favoritas de integridade da lista? 
Porquê? 
  Descreva uma pessoa que conheça ou que tenha aprendido 
sobre quem tem integridade. O que é que mais admira nessa pessoa? 
Porquê? 
  Como é que a integridade afeta a qualidade das nossas vidas? 
  Pode uma pessoa viver uma vida íntegra em todos os 
momentos? Alguma vez é correto ser desonesto? Quando ou porquê? 
  Que competências possui que o ajudam a viver com integridade? 
Que competências gostaria de melhorar? 
  Como é que as pessoas aprendem a desenvolver a integridade? 

 

 

Lição 3 

1. Criar um Padlet - Importância da integridade (situação da vida real) 
A aplicação de princípios de integridade a situações da vida real ajuda os 
estudantes a desenvolver competências, a aprender estratégias e a 
desenvolver uma compreensão mais profunda da integridade. Dividir a 
turma em 6 pequenos grupos (equipas de EM) e fornecer cenários 
variáveis para discussão. Cobrir tópicos como comportamento 
antiético/ético. Os alunos irão escrever e inserir por baixo de cada coluna 
de grupo imagens/vídeos/ comentários no Padlet. 
2. Discutir em conjunto com a turma e definir a importância da 

integridade na vida real (quando estamos a utilizar TIC, Internet - 

Regras). 

 

Lições 4-5 

1. Trabalho criativo 
Dividir a classe em pequenos grupos e fornecer ideias variadas para o 
trabalho de equipa criativa representando a Integridade. Escolher apenas 
uma atividade. Sugestões: 
Criar um LinoIt - Código de Honra, Carta da Turma 
Pedir à turma que utilize a informação para desenvolver um código de 
honra no quadro do LinoIt que esboça regras comportamentais para a 
sala de aula (online). Envolver os alunos no desenvolvimento de normas 
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de comportamento para a sala de aula que estejam enraizadas na 
integridade.  
Criar/escrever poemas, acróstico, histórias sobre o hábito integridade, 
utilizando BookCreator ou MS Sway 
Criar um role-play, um pequeno filme/vídeo apresentando uma situação 
de integridade. Fazer uma entrevista com os personagens principais - 
OnlineMovieMaker. 
Escrever, compor, representar e cantar uma canção - OnlineMovieMaker. 
Fazer um desenho ou uma pintura mostrando Arte e Integridade - 
Paint.net 
2. Apresentar os resultados e fazer uma conclusão/visão geral com toda a 
turma. 
  
O que é que os alunos aprenderam? 
Aumentar a consciência da responsabilidade pessoal para ajudar os 
alunos a tornarem-se mais conscientes das escolhas certas e erradas. 
Para compreender a importância da integridade e como ela afeta o 
comportamento de cada um.  

Definir que integridade é a capacidade de agir de forma coordenada 

com os valores, crenças e princípios morais que afirmamos defender. 

Integridade é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está a ver; 

e sobre cortejo, honestidade, e respeito nas interações diárias. 
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Autocontrolo 

FAIXA ETÁRIA 6 - 10 

Hábito – Autocontrolo 
 
 

Controlo sobre os seus próprios sentimentos 

O autocontrolo é a capacidade de pensamento que o ajuda a ter: 

- Manter o controlo das suas emoções quando está frustrado. 

- Pense antes de agir. 
- Impedir-se de fazer algo de que se possa arrepender. 

Atividade/ Jogo Controlo de emoções 

Idade/ Ano de escolaridade 6-10 anos (1º ciclo) 

Duração 15-20 minutos 

Recursos e materiais 
 

Canetas/ lápis/ lápis de cor 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conte esta história aos estudantes: "Carlos é um rapazinho, que tem 
um jardim. Nele plantou tomates. Está a regá-los, a cavá-los, a cuidar 
sempre deles e a dar-lhes todo o seu amor. Um dia chegou um rapaz, 
exatamente quando os tomates estavam maduros. O rapaz rasgou-os e 
comeu-os. Carlos ficou muito zangado e gritou com o rapaz. “. Então os 
estudantes devem fazer 1 exercício no caderno: fazer um círculo à volta 
do rosto que mostre as emoções do Carlos. Discutir quais são as 
emoções que rodeiam os estudantes e porquê. Depois disso, fazer um 
resumo do significado de cada emoção, especialmente se o aluno for 
aluno do primeiro ano. No final, diga que pensa que o homem deve 
estar zangado e diga-lhes porquê. Em seguida, faça o segundo exercício 
e escreva duas frases como Carlos teve de reagir corretamente na 
situação, mas deve dizer-lhes que o outro rapaz não tem ninguém para 
tomar conta dele e que estava a morrer de fome. Discuta as suas 
opiniões e explique-lhes que isto é autocontrolo. No final, os alunos 
fazem o exercício no caderno. 
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Soluções das palavras cruzadas: 

 1 p e n s a r     

   2 a j u d a r   

     3 t e n t a r 

     4 c a b e ç a 

     5 o u v i r  

6 c o n t e n t e    

 7 a t e n t o     

   8 p a r a d o   

    9 s o z i n h o 

    10 a l e g r e  

     11 o u v i r  
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Autocontrolo 

FAIXA ETÁRIA 10 - 14 

Hábito – Autocontrolo Descrição e importância na escola: 

É a capacidade de se controlar a si próprio, em particular as suas 

emoções e desejos, especialmente em situações difíceis. 

Tenha em mente esta descrição. 

Atividade/ Jogo A estátua mais bonita 

Idade/ Ano de escolaridade Adequado até aos 16 anos 

 

Duração 1 aula 

Recursos/ materiais Sala espaçosa/ recreio 

Descrição  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª parte da aula – em pequenos grupos, os estudantes discutem e dão 

respostas às perguntas. 

Como se define "autocontrolo"? 

Como é que é quando alguém tem autocontrolo? 

Como é que o autocontrolo o ajuda a evitar e a ultrapassar a tentação? 

Alguma vez se arrependeu das suas ações depois de não ter 

demonstrado autocontrolo? 

O que diria para ajudar outra pessoa a evitar as escolhas que fez nessas 

situações? 

Qual é a coisa mais louca que alguma vez viu alguém fazer quando não 

tinha autocontrolo? 

 

2º parte da aula – Jogo “A estátua mais bonita”  

O jogo tem como objetivo melhorar o autocontrolo abstraindo das 

distrações circundantes, melhorando a concentração e a contenção. 

 

Um rapaz e uma rapariga são escolhidos como provocadores. Ao sinal, 

são realizados vários exercícios de corrida, ou uma forma específica de 

movimentação no campo. No sinal seguinte, todos se apresentam como 

uma estátua atraente (pose interessante). Aí vem o papel de 

provocadores. A rapariga tenta rir, provocar uma reação, movimento, 
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ou algum som das estátuas da rapariga, mas sem lhes tocar. O rapaz 

tenta da mesma forma, mas apenas nas estátuas de rapaz. Quando uma 

das estátuas reage aos provocadores, este jogador é eliminado. O jogo é 

jogado durante 3-4 minutos após este tempo, se houver outros 

jogadores, os provocadores escolhem o jogador mais interessante na 

sua opinião.  
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Autocontrolo 

FAIXA ETÁRIA 14 - 16 

Hábito – Autocontrolo 
 

O autocontrolo é a capacidade de gerir as suas emoções e ações, para que 

não se afaste do seu caminho e seja capaz de atingir os seus objetivos a 

longo prazo. 

Atividade/Jogo 
 

Role play 

Idade/ Ano de escolaridade 
 

14 – 16 

Duração 
 

40 - 50 minutos 

Recursos/ materiais 
 

Situações descritas nas cartas 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vejamos um exemplo para compreender a importância do autocontrolo. 

Digamos que tem de entregar um trabalho na manhã seguinte. Mas os 

seus amigos convidam-no para jantar.  

Encontramo-nos num dilema. Quer sair e divertir-se com os seus amigos. 

Mas, ao mesmo tempo, sabe que deve terminar o seu trabalho.  

O que é que fazes? 

Exerces autocontrolo. Por outras palavras, não cede à tentação de sair e 

desfrutar, e em vez disso termina o seu trabalho. 

É assim que a compreensão da importância do autocontrolo desempenha 

um papel vital para nos ajudar a ter sucesso na vida.  

Haverá sempre coisas que nos tentarão e distrairão dos nossos objetivos e 

compromissos. É a consciência da importância do autocontrolo que nos 

impele a fazer as escolhas certas. Os nossos objetivos exigem o nosso foco 

e compromisso inabaláveis, e o autocontrolo é o mecanismo que nos 

impede de nos desviarmos do nosso caminho. 

Todos nós enfrentamos tais escolhas diariamente. Contudo, muitos de nós 

podem exercer autocontrolo e ignorar a tentação de quebrar as nossas 

resoluções. Os indivíduos autocontrolados concentram-se sempre nos 

seus objetivos. Mas nem todos são bem sucedidos no exercício do 

autocontrolo.  

Um estudante pode decidir sair para um jogo de futebol e saltar os seus 

trabalhos de casa.  

As pessoas que lutam com o autocontrolo podem por vezes ter dificuldade 

em atingir os seus objetivos. O autocontrolo é a pílula mágica que pode ter 

um sabor amargo, mas que proporciona os resultados desejados. 

Benefícios do autocontrolo   
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O autocontrolo pode ajudá-lo a aperfeiçoar as suas capacidades de 

liderança e a viver uma vida feliz e realizada. Aqui estão alguns benefícios 

do autocontrolo: 

1. Capacidade de tomada de decisões  

Uma das vantagens do autocontrolo é que facilita a decisão. Por exemplo, 

uma pessoa pode adorar chocolate, mas níveis elevados de açúcar no 

sangue forçá-la-ão a exercer autocontrolo e a manter-se afastada das 

barras de chocolate, dos biscoitos e das sobremesas. 

 

2. Maiores probabilidades de sucesso 

Uma pessoa que tem autocontrolo não se distrai facilmente. Isto permite-

lhes gerir melhor o seu tempo e os seus recursos. Tendem a fazer esforços 

sustentados e concentrados para atingir os seus objetivos, que são mais 

suscetíveis de resultar em sucessos.  

 

3. O autocontrolo pode vencer as tentações 

Entre os benefícios de ter autocontrolo está a capacidade de vencer a 

tentação. Com bastante frequência, podemos ser tentados a fazer coisas 

que nos desviam dos nossos objetivos e afetam a nossa qualidade de vida.  

Por exemplo, se não fizermos exercício regularmente, não só 

enfrentaremos problemas nos últimos anos de vida, como também 

experimentaremos regularmente dores, fadiga, e várias outras 

probabilidades de saúde.  

 

 

 

4. O autocontrolo pode fazer-nos sobressair 

Outra vantagem do autocontrolo é que ajuda os alunos a terem um 

melhor desempenho nos exames e a manterem-se mentalmente afiados. 

Estão mais concentrados em alcançar os seus objetivos do que os seus 

pares.  

Da mesma forma, pessoas com elevadas quantidades de autocontrolo 

podem canalizar o seu tempo e energia para serem produtivas no local de 

trabalho, o que leva ao sucesso no trabalho.  

 

5. Melhores relações pessoais 

As pessoas autocontroladas não são apenas responsáveis pelas suas ações 

- elas também podem regular as suas emoções. Podem controlar a sua 

raiva ou emoções nocivas como o ciúme ou o ódio. Isto ajuda-os a lidar 

com as relações pessoais mais apostadas do que aqueles que não têm 

muito autocontrolo. 
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Conclusão 

 

O autocontrolo é a arte de fazer as escolhas certas sem se sentir em 

conflito. Uma pessoa autocontrolada concentra-se apenas nos seus 

objetivos e toma decisões tendo em mente os objetivos finais. Lembre-se 

que o esforço sustentado e bem dirigido é essencial para alcançar os seus 

objetivos, e o autocontrolo é a habilidade que o mantém no caminho 

certo.  

________________________________________ 

https://harappa.education/harappa-diaries/importance-of-self-control 

 

Dividir a turma em 5-7 grupos de 3-5 alunos. Cada grupo tem um cartão de 

situação, lê-o, e inicia uma discussão sobre as ações nele descritas. O 

porta-voz designado do grupo descreve a situação em frente dos outros 

grupos e expressa a opinião do grupo sobre as ações que foram tomadas - 

existe nele uma manifestação de autocontrolo e de que forma, tem o 

personagem principal reagido corretamente e outros. 

 

SITUAÇÕES PARA DISCUSSÃO 

Situação nº1 

JOGOS OLÍMPICOS DE VERÃO - CORRIDA BIATHLON - INICIAR 15km 

Desde o início da competição, Vladimir Iliev liderou a coluna de biatlo, juntamente com o atleta 
mais titulado dos Jogos Olímpicos - Johannes Tinges Bjo. Até aos três primeiros lançamentos, o 
búlgaro partilha a posição de líder com o norueguês. Ao chegar à carreira de tiro para o último 
lançamento, Iliev tem um avanço de alguns segundos à frente de Bio. Os dois começam a abater 
os alvos, um após o outro. Só lhes resta uma oportunidade - a decisiva. O norueguês está confuso, 
Iliev percebe que este tiro pode trazer-lhe o título. Sustém a respiração, dispara e ... 
 

 

Situação nº2 

FINAL DO CAMPEONATO DO MUNDO DE FUTEBOL 

Depois de jogarem os 90 minutos regulares da final do Campeonato do Mundo de Futebol, as 
equipas da Alemanha e de França não pontuaram. A última oportunidade de ganhar é a cobrança 
de penaltis. Após a execução de 5 penaltis por ambas as equipas, não há mais nenhum vencedor. 
Na execução do 6º penalti, o francês falhou. Se o alemão conseguir marcar, levará a sua equipa ao 
título do campeonato. Tudo depende da precisão do capitão alemão. Ele está atrás da bola, fica 
mais forte, acerta e marca o golo vencedor. Recebem as medalhas de ouro e levantam 
orgulhosamente a Taça do Mundo da FIFA. 
 

 

Situação nº3 

TENIS – JOGO EM  WIMBLEDON  

Depois de uma série jogadas com sucesso, o líder no ranking mundial começa a cometer erros. 
Depois do último, que é decisivo para ganhar o primeiro set, ele bate a sua raquete no chão. O 
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árbitro repreende-o, segue-se uma discussão entre os dois, e o que leva à sua desclassificação do 
torneio. 
 

 

Situação nº4 

EM CASA 

O Martim entra no carro depois de uma discussão com os seus pais. Ele vai ter com um amigo 
para assistir à final do Campeonato do Mundo. Portugal perde com a Alemanha e o Martim parte 
o ecrã da televisão do seu amigo. Ele foi para casa. Mas os seus pais ainda não se tinham 
acalmado após a discussão. Percebendo que Martim não tinha feito a coisa certa, ele decidiu que 
precisava de falar com eles sobre o que tinha acontecido. Durante a conversa deles, falou-lhes de 
um incidente com um peão numa passadeira e apesar da sua reação parou o carro e pediu 
desculpa. Esta sua história tornou-se o tema de nova discussão com o seu pai devido à velocidade 
a que conduzia. Apesar do Martim esperar uma reacção diferente da sua parte, decidiu terminar a 
conversa … 
 

 

Situação nº 

NOME DA SITUAÇÃO 

Escreve aqui as tuas questões e comentários: 
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Autocontrolo 

FAIXA ETÁRIA 16 - 19 

Hábito – Autocontrolo 
 
 
 

O autocontrolo é a capacidade de regular e alterar as suas respostas a fim 

de evitar comportamentos indesejáveis, aumentar os desejáveis, e atingir 

objectivos a longo prazo. A investigação demonstrou que possuir 

autocontrolo pode ser importante para a saúde e o bem-estar. /Moffitt 

TE, Arseneault L, Belsky D, et al. A gradient of childhood self-control 

predicts health, wealth, and public safety. Proc Natl Acad Sci USA. 

2011;108(7):2693-8. doi:10.1073/pnas.1010076108/ 

 

Atividade/Jogo Toca no botão e torna-te uma estrela da escola 

Idade /ano de escolaridade 16 - 19 

Duração 
 

 2 a 5 aulas 

 

Recursos/ materiais 
 
 

Jogar às cartas - "Pressione o botão  
Folha de livro de atividades estudantis com o nome "Prima o botão e 
torne-se uma estrela da escola". 
Instruir os atores: 
- Para ser positivo 
- Ser gentil 
- Ter uma respiração atenta - pense no seu "pão dentro e fora". 
- Para usar" Brain break' - reinicialização rápida de uma atividade de jogo 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quão importante é o autocontrolo na sua vida quotidiana?  
Os investigadores descobriram que as pessoas que têm melhor 
autocontrolo tendem a ser mais saudáveis e mais felizes. 
Em experiência, os estudantes que demonstraram maior autodisciplina 
tiveram melhores notas, melhores resultados nos testes, e tiveram maior 
probabilidade de serem admitidos num programa académico competitivo. 
 
O principal objetivo do jogo é que os estudantes sigam os passos do forte 
e durante o jogo dominem o autocontrolo. 
Durante o jogo, os estudantes irão: 
- Praticar o autocontrolo em situações da vida real durante cenários auto-
escritos 
- Compreender o autocontrolo e o controlo do corpo 
- Compreender as emoções e o seu reflexo na vida 
- Aprender a acalmar 
- Desenvolver a força de vontade 
- Fazer escolhas corretas 
- Ouvir e atuar em diferentes papéis 
- Compreender as consequências 

https://doi.org/10.1073/pnas.1010076108
https://doi.org/10.1073/pnas.1010076108
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- Considerando os sentimentos dos outros e para se  "colocarem na pele 
dos amigos" 
- Respeitando o espaço pessoal/ Aguardando a sua vez 
As quatro etapas principais do jogo são: PARAR - PENSAR - AGIR - 
REFLETIR 
Estes quatro passos estão incluídos no jogo de cartas "Apertar o botão" e 
durante o jogo todo o público na sala de aula deve encontrá-los e 
escrever a sugestão no "bilhete de saída" no livro de atividades. 
Durante o jogo os alunos têm nomes - diferentes dos seus e não há alunos 

na turma com o mesmo nome. 

  
EXEMPLO DE BILHETE DE SAÍDA 

Bilhete de saída nº Nome 

 
PARAR 
 

 

 
PENSAR 
 

 

 
AGIR 
 

 

 
REFLETIR 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



GUIA METODOLÓGICO 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships Agreement no.: 2019-1-
PT01-KA201-061277      

115 

Paciência 

FAIXA ETÁRIA 6 - 10 

Hábito – Paciência A capacidade, o hábito ou o facto de ser paciente; suportar o que é 

difícil ou desagradável sem se queixar. A paciência é definida como a 

qualidade de ser paciente, como o suportar de provocação, 

aborrecimento, infortúnio ou dor, sem queixas, perda de 

temperamento, irritação, ou algo semelhante. 

Atividade/Jogo Criação de bichos da seda em casa ou no CAA (Centro apoio à 

aprendizagem) 

Idade /Ano de escolaridade 6 - 10 anos ( 1º / 2º ciclo) 

 

Duração 3 aulas de 45 minutos cada 
Cerca de  15 minutos por dia, durante 2 meses 

Recursos e materiais Padlet com todos os links e recursos para implementar a atividade; acesso 
ao Google Classroom para partilhar as tarefas da atividade; PowerPoint; 
tarefas; directrizes; vídeos; links; páginas web; folhas de trabalho; 
formulários Google; Qrcode. 
Portáteis; chromebooks; telemóveis. 
 
Padlet link: https://padlet.com/mariatiago/silkworms 
 

 
 
Ovos de bicho-da-seda (cerca de 20), caixa de cartão, folhas de amoreira, 
lupa, pinça, microscópio, máquina fotográfica, calendário, material de 
desenho 

Descrição Os alunos terão acesso a um Padlet com ligações a todos os recursos. 

 

1ª Aula - Acesso à sala de aula via google: Envolvimento dos alunos: 

Será pedido aos alunos que façam um brainstorming sobre o que é 

Paciência; o que significa ser paciente; porque é que a paciência é 

importante. Os alunos partilham as suas ideias, discutem os vários 

significados e votam na melhor definição 

http://www.tricider.com/brainstorming/3TRhm7KetUl  

https://padlet.com/mariatiago/silkworms
http://www.tricider.com/brainstorming/3TRhm7KetUl
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Enquanto apresenta aos alunos um slide do google / PP , o professor vai 

colocando aos alunos algumas questões sobre  fotografias relacionadas 

com o bicho-da-seda: pergunta-lhes se sabem o que é? Como é que foi 

feito? Para que serve / qual é a sua utilidade? ... 

 

Nesta discussão, os alunos devem pesquisar / fazer alguma pesquisa para 

responder às perguntas (link fornecido na tarefa de sala de aula do 

google). Seguidamente, apresentam os resultados da sua pesquisa. 

(Google Meet - a atividade pode ser individual ou em pares). 

 

Nota: Se durante a apresentação os alunos conseguirem falar / debater o 

assunto, não há necessidade de fazer a pesquisa. 

 

Depois dos alunos concluírem que os bichos-da-seda são criados para 

produzir casulos, dos quais se obtém a seda e que esta é usada na 

indústria têxtil, para fazer tecidos e bordados! O professor lança o desafio: 

E, se criássemos bichos-da-seda até obter o casulo? 

Obs: A atividade pode ser feita no grande grupo/turma, em grupos 

pequenos ou até individualmente. Cada grupo ficará responsável pelos 

seus ovos. 

A embalagem com os ovos poderá ser enviada para casa ou levantada na 

escola. 

Os alunos terão acesso a um guia de tarefas e de recursos orientadores 

para a criação de bichos-da-seda, que ficará disponível na Google 

classroom. 

Os alunos terão a possibilidade de criar e partilhar histórias visuais; criar 

o seu próprio livro online; fazer vídeos online. 

Os alunos deverão submeter os seus projetos / produtos para serem 

partilhados com os seus colegas de turma no Padlet. 

A primeira aula pode ser dada numa data que o professor considere 

apropriada, contudo a experiência/atividade deverá começar na 

Primavera. 

O professor orientará o aluno durante todas as etapas, de acordo com o 

indicado! (Guião disponibilizado no Google Classroom). 

 

1ª Etapa - Do ovo à eclosão (cerca de 12/14 dias), de acordo com a 

temperatura ambiente. 

Marcar a data de início num calendário. - W2_silkwormpage journal 

(doc.1) 

Contar os ovos. Registar o número. 

Colocar os ovos numa caixa de papelão à temperatura ambiente. 
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Verificar a cor dos ovos. Fotografia / Desenho. 

W1_Dispositivo_do_campo_de_caixa de papelão (doc.1) 

Observar os embriões no interior dos ovos (utilizar um microscópio). 

Registar / desenhar. 

Observar o nascimento de alguns animais de estimação (possível a 

olho nu, utilizar a lupa para ver detalhes). 

 

2ª Etapa - Crescimento do bicho-da-seda (cerca de 30 dias)- 

W3_silkworm page journal (doc.1) 

Durante o processo de crescimento, alimentar os animais com folhas 

de amora (frescas e sem humidade) e manter a caixa limpa. Os 

estudantes devem remover os bichos-da-seda, um a um, para limpar 

a caixa e voltar a colocá-los com uma pinça. (esta atividade requer 

cuidado e paciência). 

Os animais passam por quatro plântulas de pele, que definem as 

suas cinco idades. Os estudantes devem seguir este processo e fazer 

registos para cada idade. Só após a observação e registo é que 

devem dar os alimentos. 

- 1ª idade - desde a eclosão até 5 dias / 1ª muda - Data de 

registo e fotografia; 

- 2ª idade - do 6º ao 9º dia / 2ª muda - Data de registo e gráfico 

fotográfico; 

- 3ª idade - do 10º dia ao 15º dia / 3ª muda - Data de registo e 

fotografia; 

- 4ª idade - do 16º dia ao 20º dia / 4ª muda - Data de registo e 

fotografia; 

- 5ª idade - do 21º dia ao 30º dia - Data de registo e fotografia; 

 

3ª Etapa - Produção do casulo (cerca de 15 dias) 

Os insetos procuram um canto dentro da caixa para fazer o casulo. 

Registar a data de início da construção do casulo e fotografar; 

O professor deve levar o aluno a observar a paciência / calma com 

que os animais constroem o casulo. Uma vez terminado o casulo, 

perguntar o que vai acontecer no seu interior. 

Dentro do casulo, o processo de transformação tem lugar, durante 

cerca de 10 dias, até à formação do indivíduo adulto, a borboleta. 
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4ª Etapa - Da borboleta ao ovo (a traça vive cerca de 13 dias) 

Para sair, a borboleta parte o casulo. Registar a data de partida das 

borboletas. Desenho / fotografia. W1 

Acoplamento de borboletas. Contar o número de ovos para cada 

postura. 

 

Lições 2 - 3 

Os estudantes criarão o seu produto: vídeo; livro com todas as 

fotografias e material produzido durante as suas observações, 

desenhos e registos - tiões ao longo das diferentes fases do ciclo de 

vida do bicho-da-seda. W4 Ciclo de vida do bicho-da-seda (doc. ) 

Os alunos apresentarão os seus produtos à turma; comentarão estas 

citações e farão a avaliação da atividade. 

 

"O verdadeiro sábio espera em quietude, espera em paz enquanto 

tudo acontece - canetas. Dessa forma, sentimos paz, harmonia, e o 

mundo segue o seu curso" Lao Tsé. 

 

"A paciência é a aceitação calma de que as coisas podem acontecer 

numa ordem diferente daquela que tem na sua mente". David G. 

Allen 

 

"A paciência não é a capacidade de esperar, mas a capacidade de 

manter uma boa atitude enquanto se espera" Joyce Meyer 

 

"Perder a paciência é perder a batalha". Mahatma Gandhi 

 

Questões para discussão: 

Qual é a sua citação favorita? Porquê? 

Que competências é que uma pessoa precisa para ser um verdadeiro 

sábio (sábio)? Como pode aprender a desenvolver as suas 

capacidades de paciência? 
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Marca a tua opinião com um X. 

Agora sou capaz de ... Muito bem

  

Bem 

 

Com 
dificuldade 

 

Não desistir, mesmo 
quando as coisas ficam 

difíceis. 

      

Manter a calma, mesmo 
quando algo ou alguém 

me incomoda. 

      

Esperar calmamente.       

Ou os alunos fornecerão o seu feedback através de um formulário 

google : 

 

Preenche este questionário. 

 

 
 

Paciência 
 Criação de bichos-da-seda 

Guião 
 

 
Que tal criar os seus bichos-da-seda até obter o casulo? 

 
     Esta atividade requer paciência: Paciência para cuidar e paciência para esperar! 

 
         Seguindo estes passos de orientação, aprenderá que ser paciente e saber esperar traz   
          maravilhosas surpresas.  
 
                   1ª Etapa - Do ovo à eclosão (cerca de 12/14 dias)  
 
                       - Colocar os ovos numa caixa de papelão. 
                       - Contar os ovos e verificar a cor. Registar. 
                       - Observar os embriões no interior dos ovos (utiliza um microscópio). Registar. 
                       - Observar o nascimento dos animais de estimação (pode usar a lupa para ver   

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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          detalhes). 
 
                   2ª Etapa - Crescimento do bicho-da-seda (cerca de 30 dias) 
          Deve alimentar os animais, diariamente, com folhas de amora e manter a caixa limpa.  
 
                       - Retirar os bichos-da-seda da caixa, um a um. 
                       - Limpar a caixa, colocar as folhas de amora e colocar os animais de   
          estimação de volta (esta atividade requer cuidado e muita paciência) 
          Durante o seu crescimento, os animais de estimação passam por quatro plântulas de  
          pele, que definem as suas cinco idades.  
 
          Deve seguir este processo e fazer registos para cada idade. W3_silkworm page      
          Journal (doc. ) 
 
                       - 1ª idade - desde a eclosão até 5 dias / 1ª muda - Registar a data / fotografia. 
                       - 2ª idade - do 6º ao 9º dia / 2ª traça - Registar a data / fotografia. 
                       - 3ª idade - do 10º ao 15º dia / 3ª muda - Registar a data e fotografia. 
                       - 4ª idade - do 16º dia ao 20º dia / 4ª traça - Data de registo e fotografia.                               
                       - 5ª idade - do 21º ao 30º dia - data de registo e fotografia. 
 
                   3ª Etapa - Produção do casulo (cerca de 15 dias) 
            Os bichos-da-seda procuram um canto dentro da caixa para fazer o casulo.   
 
                       - Registar a data de início da construção do casulo e fotografar. 
                       - Observar a paciência/calmia com que os animais constroem o casulo.  
 
            Dentro do casulo, o processo de transformação tem lugar, durante cerca de 10 dias,   
         até à formação do casulo do indivíduo adulto, a borboleta. 
 
                     4ª Etapa - Da borboleta ao ovo (a traça vive cerca de 13 dias) 
 
         Para sair, a borboleta parte o casulo. Acasalamento e postura dos ovos. 
 
                       - Regista a data de partida das borboletas. Desenhos / fotografias. 
                       - Conta o número de ovos em cada postura. 
                       - A borboleta morre e na próxima Primavera estes ovos eclodem e o ciclo repete-se! 
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Paciência 

FAIXA ETÁRIA 10 - 14 

Hábito – Paciência A capacidade, o hábito ou o facto de ser paciente; suportar o que é 
difícil ou desagradável sem se queixar. A paciência é definida como a 
qualidade de ser paciente, como o suportar de provocação, 
aborrecimento, infortúnio ou dor, sem queixas, perda de 
temperamento, irritação, ou algo semelhante. 

Atividade/Jogo Cultivar "doces de paciência". 

Idade /Ano de escolaridade 6 – 14 anos 

Duração +- 40 minutos  
(+- 30 minutos ) aula extra 

Recursos e materiais Uma chávena de água, três chávenas de açúcar, um frasco de vidro, um 
clipe de papel, um corante alimentar (opcional), uma toalha de papel ou 
um filtro de café, e um fio de lã ou de algodão. 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectivos de aprendizagem 

- ajudar os alunos a crescer em paciência; 

- escolher algumas atividades que ajudam as crianças: 

- a esperar calmamente por um momento ou recompensa; 

- a  ser mais tolerante com as dificuldades dos outros; 

- a controlar um temperamento brusco, uma atitude mais exigente e a 

intolerância para com as falhas dos outros. 

 

 

Passos  

 

1- Enquanto adulto que supervisiona, ferva um copo de água no fogão. 

 

2 - Retire a panela do fogão e peça a um dos alunos para o ajudarem a 

mexer nas três chávenas de açúcar, uma colher de chá de cada vez. 

(Este é o primeiro exercício de paciência.) Enquanto os seus filhos 

alunos os mexem cada colher de chá de açúcar até dissolver, fale de 

situações em que é difícil ser paciente. Encoraje-os a agitarem com 

dedicação. (Se o açúcar não for mexido gradualmente, o seu "doce de 

paciência" não se formará adequadamente). Assim que o açúcar 

começar a acumular-se no fundo do recipiente, é porque já foi 

adicionado o açúcar suficiente. 

 

3 - Em seguida, despeje a sua solução saturada de açúcar num frasco 

de vidro transparente. Se desejar, agora é o momento de usar corantes 
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alimentares para tingir a água com açúcar. 

 

4 - Para criar uma superfície de crescimento para os cristais, amarre um 

fio de lã ou algodão no meio de um lápis. Amarre um clipe de papel ou 

um gancho esterilizado semelhante, sem chumbo, à outra extremidade 

do fio. 

 

5 - Enrole o fio na solução de açúcar, certificando-se de que o peso está 

muito próximo, mas não tocando o fundo do frasco. 

 

6 - Mova o frasco para um local em que resguardado, mas que possa 

ser observado de perto. Cubra a parte superior com uma toalha de 

papel ou filtro de café para protegê-lo de contaminação. 

 

7- Tudo o que resta a fazer é observar e esperar. Cerca de 24 horas 

depois, você deve ver cristais a formar-se. Os cristais continuarão a 

formar-se até que o açúcar se esgote. 

  

8 - Finalmente, retire os cristais e deixe-os secar. Pode guardá-los ou 

permitir que os alunos os comam. 

 

Se gosta de comer ou admirar os cristais, reserve algum tempo para 

refletir com seus alunos que temos que ter o poder em nós que nos 

ajude a ser pacientes.  

 

Assim como os cristais não cresceram imediatamente, às vezes temos 

que esperar calmamente e leva tempo para conseguirmos o que 

queremos, para conseguirmos uma recompensa pelo nosso esforço. 

      

Explique que ser paciente é difícil, mas com algum treino, é possível e 

gratificante! 

 

 

 2ª aula 

 

Exemplos Extra 

 

A paciência na natureza 

 

Os animais demonstram uma paciência significativa durante a 

incubação dos seus ovos. Muitos passam um tempo significativo sem 

comida e água enquanto esperam que seus ovos ecludam.  
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Use perguntas para apresentar aos alunos a ideia de que as aves são 

pacientes. As aves geralmente incubam seus ovos  pelo menos duas 

semanas antes de seus pintos eclodirem. 

 

     1 - Quanto tempo acham que uma ave tem que ficar em cima dos 

ovos antes deles eclodirem? 

    2 - O que aconteceria se a ave ficasse impaciente e fosse embora, 

deixando seus ovos por muito tempo? 

      3 - Há alguma coisa que lhe seja difícil esperar? 

 

Para um lembrete de paciência, pode pedir  aos alunos que pratiquem 

fazer barulho de ave ou chilrear na próxima vez que forem tentados a 

ser impacientes. Até você pode querer começar a chilrear como um 

pássaro como um lembrete quando vir um   aluno a começar a ficar 

impaciente. As aves podem-nos lembrar a todos que ser paciente tem 

a sua própria recompensa. Pela sua paciência, os pássaros são 

recompensados com um ninho cheio de pássaros bebés. Da mesma 

forma, quando os membros da família são pacientes uns com os outros, 

a sua recompensa é um lar pacífico.                  

 

O amadurecimento dos frutos 

 

Comprar fruta verde, com antecedência.  Traga-a para as aulas e peça 

aos seus alunos que a provem um dos frutos quando estiverem verdes, 

depois espere alguns dias e peça-lhes para voltar a provar quando o 

fruto em questão estiver amadurecido. Explique que a vida é como 

esperar que a fruta amadureça. Às vezes, quando estamos impacientes 

pelas coisas e as exigimos imediatamente, o resultado final será  tão 

bom como se tivéssemos esperado. 

Poderá dar outros exemplos mais práticos e aplicáveis à vida dos seus 

alunos, como um bolo de aniversário quando eram mais pequenos. 

Como era por vezes difícil esperar que os convidados chegassem para 

comer um pouco daquele bolo favorito e tão saboroso mas como seria 

muito decepcionante servir aos amigos e convidados um bolo de 

aniversário já cortado. 

 

 

 

Avaliação da atividade 
Preenche este questionário. 

ou 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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Marca a tua opinião com um X. 

Agora sou capaz de ... Muito bem

  

Bem 

 

Com 
dificuldade 

 

Não desistir, mesmo 
quando as coisas ficam 

difíceis. 

      

Manter a calma, mesmo 
quando algo ou alguém 

me incomoda. 

      

Esperar calmamente.       
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Paciência 

FAIXA ETÁRIA 14 - 16 

Hábito – Paciência A capacidade, o hábito ou o facto de ser paciente; suportar o que é 
difícil ou desagradável sem se queixar. A paciência é definida como a 
qualidade de ser paciente, como o suportar de provocação, 
aborrecimento, infortúnio ou dor, sem queixas, perda de 
temperamento, irritação, ou algo semelhante. 

Atividade/Jogo Paciência interativa! 

Idade /Ano de escolaridade 14 – 16 anos 

Duração +/- 30 minutos  
4 a 15 alunos  

Recursos e materiais Computadores; chrome books; I-pads; telemóveis; ligação à internet. 
Acesso ao Google Classroom para trabalhar em sessões síncronas e nas 
atividades propostas.  
 
Link para o Google slides: 
https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-
IcnXiprQb/view?usp=sharing  
 
Link do Padlet: https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience  
 

 
 
Link para a autoavaliação da atividade: 
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9  
 
Rolo de fio de lã ou algodão, um balão e um balde (ou caixa de papelão) 
um pouco maior que o balão cheio. 
 
Nota: Se estiver vento pode ser necessário colocar um pouco de areia 
dentro do balão. 
 

Descrição 
 
 
 

Aceder ao Google Classroom 

 

Partilhar a apresentação do Google Slides com os alunos e explorá-la 

https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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durante a aula síncrona. 

Link para o Google slides: 
https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-
IcnXiprQb/view?usp=sharing  
 

 

Objetivos de aprendizagem 

- ajudar os alunos a crescer em paciência; 

- escolher algumas atividades que ajudam as crianças: 

- a esperar calmamente por um momento ou recompensa; 

- a  ser mais tolerante com as dificuldades dos outros; 

- a trabalhar em cooperação e coordenação com os outros; 

- a promover o relacionamento interpessoal e desenvolver a 

autoconfiança. 

  

 

Passos 

1ª fase: 

1 – Leve o grupo de alunos para um espaço amplo; 

2 – Peça aos alunos para fazerem um círculo e coloque um balde no 

centro; 

3 – Um aluno (delegado/subdelegado) pega a ponta do rolo e agarra-a 

com os seus dedos; 

4 – O aluno escolhe um colega do círculo, menciona uma qualidade 

dele(a) e lança-lhe o rolo (A); 

5 – Esse(a) colega faz o mesmo e prosseguem o jogo até terem formado 

uma teia com o rolo (B). 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Fase: 

Agora que todos já receberam um elogio, passamos à fase seguinte: 

1 – Coloque o balão em cima da teia; 

2 – O grupo terá de o conduzir pacientemente, sem lhe tocar com as 

mãos, até ao centro, de forma a cair dentro do balde. 

NOTA: se o balão cair no chão, voltar a colocá-lo na teia e tentar 

novamente, até este cair finalmente dentro do balde. 

O professor deve encorajar os alunos a tirar fotografias ou a fazer 

pequenos vídeos das diferentes tarefas. Os melhores registos poderão 

https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
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ser partilhados com os colegas no Padlet da turma. 

Explique que ser paciente e trabalhar em equipa, nem sempre é fácil, 

mas é fundamental para alcançar alguns objetivos! 

Quando nos elogiamos mutuamente, promovemos a autoconfiança e 

as relações interpessoais, o que facilita o trabalho cooperativo com 

vista a um objetivo comum.  

Avaliação da atividade 
Preenche este questionário. 

ou 

Marca a tua opinião com um X. 

Agora sou capaz de ... Muito bem

  

Bem 

 

Com 
dificuldade 

 

Não desistir, mesmo 
quando as coisas 

ficam difíceis. 

      

Lidar com algo que é 
difícil ou desagradável 

sem me queixar 

   

Manter a calma, 
mesmo quando algo 

ou alguém me 
incomoda. 

      

Esperar calmamente.       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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Paciência 

FAIXA ETÁRIA 16 - 19 

 

Hábito – Paciência A capacidade, o hábito ou o facto de ser paciente; suportar o que é 
difícil ou desagradável sem se queixar. A paciência é definida como a 
qualidade de ser paciente, como o suportar de provocação, 
aborrecimento, infortúnio ou dor, sem queixas, perda de 
temperamento, irritação, ou algo semelhante. 

 

Atividade/Jogo A importância das palavras 

Idade /Ano de escolaridade 10 – 19 anos 

Duração Até 5 x 45 minutos 

Re cursos e materiais Padlet Acesso ao Google Classroom para partilhar as atividades; 

orientações; links; páginas da internet; fichas de trabalho; 

formulários; computadores; chrome books; telemóveis. 

 
Caderno; lápis, caneta; computador ; cópia da atividade “ A importância 
das palavras” 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula nº 1 

Usar as palavras para encorajar e criar esperança e beleza 

 

O professor pede aos alunos que observem alguns retratos com várias 

palavras. Em seguida, pergunta-lhes: o que vêem de semelhante / 

diferente nos retratos. Eles poderão pensar: "Todos os slides têm 

palavra escrita”, “A maioria tem uma pessoa ou parte de uma pessoa”, 

“Todos eles têm um ambiente”, “Nem todos são coloridos”, “Alguns 

são a preto e branco”, “Todas as palavras usadas são positivas”. 

 

Depois de assistir aos vídeos: o vídeo “My WORD is ‘IMPACT’ do 

MyIntent e “How Powerful Words are” o professor coloca aos alunos 

algumas questões como: Qual a virtude que mais desejas na tua vida? 

Que desafio desejas superar na tua vida? O que é que mais te apaixona?  

https://padlet.com/mariatiago/wordsmatter
https://padlet.com/mariatiago/wordsmatter
https://www.facebook.com/watch/?v=10110001268474725
https://www.youtube.com/watch?v=TC-X4eidrOo
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Os alunos serão incentivados a escrever uma palavra que os represente 

e a ilustrar por que escolheram essa palavra. no Google slides * Padlet 

- que estará disponível no Google Classroom. 

Os alunos compartilharão os seus slides com os colegas da turma e 

refletirão sobre o poder das palavras para encorajar e criar esperança 

e beleza. 

 

 

Aula nº 2 

Palavras que curam e magoam 

Words are Powerful! 

Os alunos irão analisar os vídeos e ler alguns artigos para compreender 

o enorme impacto que a palavra atrasado (R-word) tem nas pessoas 

com incapacidades. A ideia é eliminar essa palavra pois magoa os que 

são rotulados com ela.Words that hurt; Once spoken ; Power of words 

; Words hurt ; The R-Word; When Is It Okay to Say the R-Word? 

 

Faça perguntas tais como: 

a. Porque acham que as pessoas tratam os outros de forma 

desagradável, quando nem sequer os conhecem?  

 

b. O que pode levar alguém da vossa idade a ser intolerante para 

com os outros? As razões podem incluir: influência da família, amigos 

ou sociedade; insegurança; medo; desconhecimento; ignorância; 

competitividade; necessidade de adaptação; necessidade de poder; ou 

falta de educação.  

 

c. Qual a importância da nossa escolha nas palavras que 

utilizamos? 

 

d. Há quanto tempo não ouves a palavra “atrasado”? 

 

e. Onde a ouviste? Na escola, numa música, nas redes sociais, num 

centro comercial ou num restaurante? 

 

Discuta que outras opções de comportamento existem para manter o 

respeito pelos outros. 

A partir da discussão, os alunos devem concluir que as palavras são 

importantes. As nossas palavras podem confortar e expressar que 

compreendemos ou que “vemos” a outra pessoa à nossa frente. E, 

claro, as nossas palavras podem fazer o oposto: podem magoar, isolar 

https://www.youtube.com/watch?v=TC-X4eidrOo
https://www.youtube.com/watch?v=PrdPUmIKQGg
https://www.youtube.com/watch?v=JFLgyONK1Pc
https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU
https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU
https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU
https://www.youtube.com/watch?v=PrdPUmIKQGg
https://www.youtube.com/watch?v=PrdPUmIKQGg
https://www.youtube.com/watch?v=glN3alWrSyQ
https://www.youtube.com/watch?v=glN3alWrSyQ
https://www.youtube.com/watch?v=i0-WEOmQtrI
https://www.youtube.com/watch?v=i0-WEOmQtrI
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e fazer alguém sentir-se insignificante. 

Eles deverão ser capazes de entender que é importante pensar nas 

palavras que usamos, porque cada pessoa interpreta as coisas de forma 

diferente. 

 

Partilhe o link com a ficha 1 “Words Matter,” onde é pedido aos alunos 

que reflitam sobre o seu uso, ativo ou passivo, da palavra “atrasado”. 

1. Dê aos alunos tempo para preencher a ficha 1 e, em seguida, 

discutam as respostas em grupo. Que conclusões os alunos 

podem tirar sobre o uso da palavra "atrasado" na escola? E na 

sua comunidade? E na sociedade em geral? 

 

2. Divida os alunos em grupos e peça-lhes que compartilhem 

exemplos de quando foram vítimas, testemunhas ou 

perpetradores de intolerância ou discriminação de qualquer 

tipo. 

a. Com base nos exemplos, os alunos diriam que existe 

preconceito e intolerância na sua escola? E na 

comunidade? 

b. E preconceito e intolerância especificamente em relação 

às pessoas com deficiência? Existem na escola ou na 

comunidade? 

 

Aula nº 3 

Desafie os grupos de alunos a fazerem alguma pesquisa ou apenas 

identificarem exemplos da história em que a intolerância e o 

preconceito tiveram um efeito negativo no curso da da história. Os 

exemplos incluem a morte de George Floyd; os ataques terroristas ao 

jornal Charlie Hebdo em Paris, o Holocausto, o genocídio em Darfur, os 

ataques terroristas de 11 de setembro e o assassinato de Martin Luther 

King Jr. 

 

Faça perguntas como: 

a. O que aconteceu neste evento para mudar a história? 

b. Como é que as pessoas foram discriminadas ou tratadas de 

forma diferente por causa de algo que não podiam controlar? 

c. Qual foi o impacto positivo, se é que houve algum, desse evento? 

d. Como poderia o mundo ser diferente se esse evento nunca 

tivesse acontecido? 

Os alunos apresentam os seus resultados à turma e posteriormente 

tiram-se conclusões. 
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Aula nº 4 e 5 

Desafio: 

A voz e a escolha do aluno 

Para esta atividade, diga aos alunos que eles vão criar um slogan, um 

póster, um vídeo, um poema ou um panfleto para influenciar os seus 

colegas a ajudar a reverter as tendências de uso da palavra “atrasado”, 

e da intolerância e preconceito contra pessoas com deficiência. 

Os alunos apresentarão os seus trabalhos à turma, votarão no melhor 

e este será divulgado nas redes sociais da comunidade. No final farão a 

avaliação da atividade. 

O objetivo é colocá-los no caminho que os leva a refletir sobre o que 

dirão no futuro. Recorde-os que é importante pensar nas palavras que 

usamos, porque cada um interpreta as coisas de forma diferente. 

Espera-se que esta atividade fique na memória e que da próxima vez 

que os alunos assistirem a uma situação de intolerância ou preconceito 

contra pessoas com deficiência, os alunos se sintam desconfortáveis e 

prestem atenção à situação. 

 

Avaliação da atividade 
Preenche este questionário:  

Preenche este questionário. 

ou 

Marca a tua opinião com um X. 

Agora sou capaz de ... Muito 
bem  

Bem 
 

Com 
dificuldade 

Refletir nas palavras que 
uso, no que digo 

      

Refletir sobre a importância 
da escolha de palavras  

   

Identificar o impacto das 
palavras na vida outras 

pessoas 

      

Identificar as consequências 
de tratar as outras pessoas 

de forma diferente. 

      

 

 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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Empatia 

FAIXA ETÁRIA 6 - 10 

Hábito – Empatia 
 
 
 
 

A empatia é a capacidade de reconhecer, compreender e sentir as 
emoções dos outros, a partir das nossas próprias experiências de vida.  
A empatia é um tipo de comportamento pró social que desempenha 

um papel importante no desenvolvimento harmonioso dos pré-

adolescentes (10/11-14/15 anos). A necessidade de aumentar o 

número de relações interpessoais é uma característica desta fase de 

desenvolvimento. Uma criança pré-adolescente empática tem a 

capacidade de se colocar imaginativamente no lugar de outras pessoas, 

de compreender o seu ponto de vista, estabelecendo relações 

profundas e ligações emocionais com elas. Isto contribui para a sua 

integração no grupo escolar, que é também a premissa para uma 

evolução escolar ótima.    

Atividade/Jogo 
 
 
 

” Os sentimentos".  
” O jogo dos sapatos". 
” Os óculos empáticos". 

Idade /Ano de escolaridade 6-10 anos (1º ciclo) 

Duração 
 

50 minutos 

Recursos e materiais 
 
 
 

Empatia- A melhor história inspiradora 

https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY 

”I am puzzle –Daily Jigsaw Puzzle”-  Google 

” Os óculos empáticos" - imagem recortada para o role play 
Portátil, ligação à Internet, 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Preparar a turma e os alunos, certificando-se de que todos os alunos 
se juntaram à turma-1 online 
 
II. Chamar a atenção dos alunos 
- breve sessão de vídeo 2:47 minutos 
- Discussão em classe sobre o filme e a sua mensagem 2-3 minutos 
 
III.  Enumerar o tema e os objetivos da aula -1minuto 
 
IV. Guiar o processo de aprendizagem                                
12 minutos 
-O professor explica o termo "empatia" fazendo referência à relação 
entre as personagens principais no vídeo.  
-O professor pede aos alunos que preencham o "monte"-os alunos 
preenchem o mapa mental com base nas perguntas que lhes são feitas, 
que se destinam a realçar os valores morais em que este sentimento se 
baseia.  
- Que sentimentos tem o rapaz pelo cachorro? (amor e empatia) 

https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY
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- Qual foi a atitude do rapaz em relação ao cachorro? (Respeito) 
- Como é que a criança se comportou? (Justo e com dignidade) 
- O que podemos aprender com a relação entre as duas personagens? 
(Para ser justo, respeitoso, amoroso, compreensivo com as pessoas à 
nossa volta) 
- Como é que o rapaz provou que era empático com o cachorrinho? 
- Quando é que somos empáticos? (Quando compreendemos os outros 
com base no que já experimentámos) 
- O professor convida os alunos a olharem para o triângulo Emoções, Eu 
nas relações com os outros -exposição, análise, compreensão das 
interações e relações humanas (simpatia, antipatia, empatia) -
principais aspetos, diferenças e semelhanças. 
-provérbios  
 
V. Jogos didáticos: 
1. "Eu sou o  puzzle do Daily Jigsaw Puzzle" 
https://www.dailyjigsawpuzzles.net/ 8 minutos 
Pede-se aos alunos que desenvolvam um puzzle online que se baseie 
numa imagem do vídeo que viram. 
2. "Os sentimentos" - debate e análise 5 minutos 
"Entrei recentemente numa turma e tive de trabalhar mais, para os 
apanhar". 
Como se sentiu esta criança? ( ...) Como acha que conseguiu 
ultrapassar isto? (...) 
3. "Os jogos dos sapatos". 
Professores nomeiam 2 ou 3 crianças para este jogo. Cada criança 
"calça" os sapatos de outro colega de turma, à sua escolha. Cada um 
descreverá a personalidade do outro, as suas paixões, as suas 
preferências alimentares, culturais, desportivas da perspetiva da 
criança cujos sapatos calçaram. 
4 minutos 
4. "Os óculos empáticos"!  
Os estudantes recortam a imagem dos óculos. As crianças recebem a 
tarefa de pensar e falar sobre a história que o professor lhes contou 
com a ajuda das meninas mágicas que só podem dizer a verdade. 
Quem está bem?... 
” Um dia, quando o Mateus chegou à escola, descobriu que faltavam 
alguns carros no seu álbum. Tinha passado muito tempo com o seu pai, 
classificando, todos os carros do álbum, de acordo com a sua marca. 
Estavam todos lá, alinhados, simpáticos e sossegados. Foi um feito 
importante para ele. A sua paixão. Mas agora..., faltava um. Ele não 
conseguia compreender porquê. Tinha-os mostrado a todos aos seus 
melhores amigos, que estavam realmente radiantes. Ele estava 
completamente intrigado.    
        A certa altura, uma colega de turma de cabelo encaracolado, 
vermelho com raiva, confessou:  
- Levei o teu carro preto com setas vermelhas nos seus para-lamas. Eu 
levei-o! Disse ela enquanto o seu rosto inundado de lágrimas enormes 
e amargas.  
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        O Mateus abafou as suas lágrimas, era um carro importante para 
ele! Porque é que aquela rapariga de cabelo ruivo o levou? Ela tinha 
alguma razão? .... Durante alguns segundos os seus pensamentos 
voltaram para o seu carro, depois para a rapariga de cabelo 
encaracolado, cujo rosto era mais quente que o sol .... e ele começou a 
pensar .... porque é que ela estava a chorar mais do que ele, não era 
ela que tinha perdido um carro de coleção"...  
           O professor pede aos alunos que ponham os óculos empáticos no 
nariz e continuem a história...  
O professor pergunta aos alunos o que pensam que aconteceu depois 
disso?           
Conta a tua história à turma tal como a vês através dos óculos mágicos, 
que dizem apenas a verdade.  
12 minutos 
 
VI. Retorno 1 minuto 

Apreciação verbal sobre a atividade. Os alunos falam sobre o que 

aprenderam e sobre o que sentiram durante a atividade.     
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Empatia 

FAIXA ETÁRIA 10 - 14 

Hábito – Empatia 
 
 
 

A empatia é a capacidade de reconhecer, compreender e sentir as 
emoções dos outros, a partir das nossas próprias experiências de 
vida.  
A empatia é um tipo de comportamento pró social que desempenha 

um papel importante no desenvolvimento harmonioso dos pré-

adolescentes (10/11-14/15 anos). A necessidade de aumentar o 

número de relações interpessoais é uma característica desta fase de 

desenvolvimento. Uma criança pré-adolescente empática tem a 

capacidade de se colocar imaginativamente no lugar de outras 

pessoas, de compreender o seu ponto de vista, estabelecendo relações 

profundas e ligações emocionais com elas. Isto contribui para a sua 

integração no grupo escolar, que é também a premissa para uma 

evolução escolar ótima.    

Atividade/ Jogo Detetives da Empatia– Calça os meus sapatos! 

Idade/ Ano de escolaridade 10-14 anos (2º e 3º ciclo) 

Duração 50 minutos 

Recursos e materiais 
 
 
 

Métodos e procedimentos:  brainstorming, conversa heurística, 
resolução de problemas, sessão de vídeo; 
Meios: Apresentação interativa através de ferramentas digitais 
(www.mentimer.com), a versão telefónica a que os estudantes podem 
ter acesso (www.menti.com),  
Recursos digitais: o videoclip" Brené Brown on Empathy"; animação: 
Katy Davis (AKA Gobblynne) www.gobblynne.com, disponível no 
Youtube em: 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw 
 
Jogo de palavras" Resposta empática": 
 https://wordwall.net/ro/resource/12877422 
 
Tipos de interação: frontal, no local ou online, através da plataforma 

educativa MS Teams, Google Classroom. 

Descrição 
 
 
 
 
 
 

Estabelecem-se as regras da atividade, o professor cria o quadro 
adequado para o desenvolvimento da atividade e introduz o objetivo 
da atividade, bem como as regras para a interação do grupo. O 
professor encoraja os alunos a elaborararem as suas próprias regras.   
Chamar a atenção dos alunos, ice-breaker (atividade rápida e original 
de correspondência de palavras com todos os alunos durante 2 
minutos) - "Não há .... sem ...". O professor modela a atividade "Não 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
https://wordwall.net/ro/resource/12877422


GUIA METODOLÓGICO 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships Agreement no.: 2019-1-
PT01-KA201-061277      

136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

há futuro sem passado". Outro aluno assumirá o comando utilizando a 
última palavra da frase anterior e combinando-a com uma nova 
palavra: "Não há passado sem esperança", etc. No final da atividade 
Professor destaca a ideia de união, de partilha de um espaço comum, 
mas também de reflexão e diálogo.  
Apreciação do tema e dos objetivos da atividade. O professor convida 

os estudantes a acederem à apresentação interactiva através da 

aplicação Mentimer (https://www.menti.com).  

 

O professor convida os alunos a darem respostas à pergunta: O que 
significa para si a palavra "empatia"? Escreva as palavras que associa à 
empatia. (brainstorming, 5 minutos). 
O professor destaca o significado da palavra "empatia", tal como 
resulta dos exemplos dos Estudantes.  
O professor realça a diferença de significado entre "empatia" e 
"simpatia":  
Empatia= Compreendo o que os outros sentem e pensam e coloco-me 
no seu "lugar", ou seja, posso mudar a minha perspetiva para ver o 
ponto de vista dos outros.  
Simpatia= atracção, afinidade que alguém tem por uma pessoa, ou que 
pode despertar em alguém, afecto; neste caso, não desisto da minha 
própria perspectiva, e não ignoro os meus próprios pensamentos.  
 
Resumimos os traços de uma pessoa empática (Professor - Estudantes, 
conversa heurística, 5 min): os estudantes descrevem uma pessoa 
empática. Para cada traço, desenham um símbolo ou uma imagem.  
Por exemplo:  
Eu sou empático se: 
- Posso colocar-me no "lugar de outra pessoa", isto é, se conseguir 
compreender as suas emoções, sentimentos, ideias e acções.  
- Faço saber, de uma forma amigável e respeitosa, o facto de 
compreender o que o outro sente.  
- Posso mudar a minha própria perspectiva para ser capaz de ver a 
partir de uma perspectiva diferente. 
Dar uma resposta bem fundamentada à pergunta: Nasci ou tornei-me 
empático?  
Por exemplo:  
- As crianças pequenas reagem espontaneamente ao sofrimento que 
outras experimentam; tornam-se mais empáticas à medida que os seus 
pais aumentam a sua consciência sobre as consequências que os seus 
actos podem ter.  
- Imitamos naturalmente, em menos de meio segundo, a postura, o 
olhar e a voz da pessoa à nossa frente (Macaco de imitação!); 
- Ter vivido uma situação semelhante torna-o ainda mais empático 
para com uma pessoa (por exemplo, fome).  
Escolha as acções que considera necessárias para se tornar uma pessoa 
empática (ATIVIDADE interactiva, os alunos fornecem respostas 
individuais, usando 

https://www.menti.com/
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 www. Menti.com) 
- Noto o que o outro sente e aceito os seus sentimentos, por muito 
intensos que sejam (por exemplo, raiva, tristeza, frustração, desilusão, 
etc.)  
- Ouço o que o outro diz e não penso no que vou dizer;  
- Peço para aprofundar a minha compreensão da sua perspectiva, para 
verificar se compreendi correta e precisamente a sua perspetiva;  
- Estou aberto a um diálogo com o meu interlocutor, de uma forma 
curiosa, amável e respeitosa, sem dar conselhos ou tentar resolver o 
seu problema. 
Ver e falar sobre o vídeo (Professor - Alunos, 10 min): Brené Brown 

on Empathy"; animação: Katy Davis (AKA Gobblynne) 

www.gobblynne.com, disponível em You Tube em 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw 

 

Avaliação (professor-alunos):  

Wordwall game ”Answer empathically”: 

https://wordwall.net/ro/resource/12877422 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
https://wordwall.net/ro/resource/12877422
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Encerramento da atividade (Professor - Alunos, 5 minutos): Os 

estudantes dão feedback sobre o que acabaram de aprender, sobre 

como se sentiram ao longo da atividade.   
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Empatia 

FAIXA ETÁRIA 14 - 16 

Hábito – Empatia 
 
 

EMPATIA é a capacidade de notar, compreender e partilhar as 

emoções dos outros. É uma habilidade crítica para todos os estudiosos. 

Em muitos aspetos, a empatia é a habilidade social que prepara o 

caminho para todas as outras habilidades sociais. Ajuda-nos a perceber 

a perspetiva do outro, a compreender as emoções das pessoas, a ligar-

se ao outro, a mostrar compaixão, a fazer boas escolhas sociais e, em 

última análise, a desenvolver relações duradouras. 

Atividade 
 

“Nos teus sapatos” 

Idade/ Ano de escolaridade 14 - 16 anos (3º ciclo e secundário) 

Duração 3h30 

Recursos e material 
 

Quadro, papel, pc 

 Video: https://youtu.be/dOkyKyVFnSs  

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade 1 - Adivinha a emoção 

Vídeos e clipes de filmes podem ser uma estratégia para pensar sobre 

as emoções das pessoas. Esta pode ser uma tática útil para os alunos 

que lutam com a leitura ou apenas uma atividade divertida. O 

professor passa um vídeo rápido e conversa os sentimentos, 

pensamentos, motivações e reações dos personagens. 

 O professor pode ajudar os alunos a pensar sobre as emoções e os 

motivos das personagens. Para ajudar os alunos a refletir, o professor 

pode perguntar: Como acha que se sentem neste momento? Porque é 

que se sentem assim? O que poderão estar a pensar? Como se 

sentiriam se estivessem no lugar deles? O que poderiam eles fazer a 

seguir?  

A. Os alunos veem o video: “ Guessing the feelings” do filme “ 

Divertidamente - Inside Out” 

O professor irá parar o vídeo depois de cada cena para deixar os alunos 
adivinharem a emoção executada. Esta acividade visa fazer com que os 
alunos concentrem a sua atenção em alguns sentimentos básicos 
(felicidade, tristeza, raiva, nojo, susto) 
 
Com este simples vídeo, os alunos serão encorajados pelo professor a 
notar a participação do corpo e do rosto para expressar emoções. Este 
pode ser o primeiro passo para refletir sobre empatia, de facto, os 
alunos que lutam com competências de empatia podem beneficiar 
muito da aprendizagem de expressões faciais, linguagem corporal, e 

https://youtu.be/dOkyKyVFnSs
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1h30 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
1h30 

tom de voz. Estas podem ser pistas críticas para que comecem a 
reconhecer os pensamentos e sentimentos dos outros.  

B. O professor pede aos alunos que descubram os sinónimos dos 

adjetivos do exercício anterior. 

Atividade 2 Performances 

O professor fornece aos alunos uma lista de emoções e pede-lhes que 
escolham a que gostariam de dramatizar. Ele/ela instrui-os a não dizer 
aos seus colegas de turma qual a emoção que escolheram. Os alunos, 
por sua vez, dramatizam essa emoção enquanto a turma tenta 
adivinhar a emoção que está a ser executada. 
O professor lembra aos alunos que nem sempre é fácil perceber os 

sentimentos das pessoas e reitera que nem todos experimentam ou 

mostram as emoções da mesma forma. 

 

Atividade 3 Estar na pele de outra pessoa 

"Estar na pele de outra pessoa" utiliza situações diferentes para 

encorajar os estudantes a pensar em como se podem sentir. Pede-se 

aos estudantes que pensem em como outra pessoa se pode sentir. Esta 

é uma componente crítica da empatia, porque como nos sentimos 

pode não ser como outra pessoa se sente. É uma capacidade que por 

vezes pode exigir muita prática e discussão com os outros. O professor 

convida os alunos a imaginar cenários potenciais que possam suscitar 

emoções, ela/ele pede aos alunos que mostrem o que sentiriam se 

vivessem essa situação e depois encoraja-os a comparar o seu estado 

de espírito. 
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Empatia 

FAIXA ETÁRIA 16 - 19 

Hábito – Empatia 
 
 

A empatia é uma das competências sociais mais críticas que os jovens 

aprendizes podem desenvolver. A empatia não só é um ingrediente 

fundamental das escolas sem violência e das salas de aula inclusivas e 

harmoniosas, como também é uma competência que os estudantes irão 

utilizar para o resto das suas vidas, à medida que se tornam adultos 

carinhosos, compassivos e bons cidadãos do mundo. A empatia é uma 

habilidade complexa, mas como qualquer outra coisa, pode ser 

ensinada.  

Atividade 
 

Vá além de si próprio - Sinta empatia! 

Idade/ Ano de escolaridade 16 - 19 anos 

Duração 
 

5h 

Recursos e materiais 
 

Quadro, papel, canetas 

 

Descrição 
 
 
1h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2h30 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cartões de emoções 

A - Os alunos recebem cartões que representam caras diferentes 
expressando várias emoções (medo, alegria...) 
Escolhem o cartão que melhor expresse o seu estado de espírito nesse 
momento e depois são convidados a "usá-lo". No início, podem ter 
dúvidas, mas o professor assegurar-lhes-á que podem mudar o cartão 
até ficarem satisfeitos. 
Nesta atividade, a participação do professor é desejável. 
Esta atividade visa torná-los conscientes do seu estado de espírito. 
 
B – O professor pede então para explicar a motivação da sua escolha e 
depois é convidado a completar frases como: 
"Sinto................... porque ..................". 
"Tornei-me........... quando.................................................." 
"Quando alguém................it me faz sentir............................" 
"Eu não gosto de sentir............................  
porque ........................" "porque ........................" 
 

1. Graças a esta técnica, os alunos podem compreender que 

situações geram certas emoções. Paper box- role play 

A Os alunos são convidados a escrever anonimamente mensagens sobre 
conflitos pessoais, protestos, reclamações.... 
Todas as mensagens são colocadas numa caixa.  
Se a aula for realizada on-line, as mensagens serão enviadas para o 

professor. 
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1h30 

 

B O professor cria pares: um aluno desempenha o papel de "vítima" e o 
outro conforta-o. A "vítima" retira a mensagem da caixa e começa a 
descrever a situação e o seu estado de espírito nesse momento. 
O amigo ouve-o e tenta conversar com ele. 
 
A atuação não durará mais de 10 minutos. 
 
No final, o professor perguntará à turma a sua opinião sobre a forma 
como o confidente se relacionou com a "vítima". 
 

Lista de destruidores de Empatias 

Resolver um problema 

Muitas pessoas cometem este erro quando tentam confortar um amigo. 

É comum pensar que tudo estaria bem se pudéssemos simplesmente 

resolver o problema! O que é útil inicialmente quando outra pessoa está 

perturbada é simplesmente expressar empatia e convidá-la a falar sobre 

os seus sentimentos. A pressa em resolver os problemas da outra pessoa 

faz muitas vezes com que a pessoa se sinta como se os seus sentimentos 

estivessem a ser descartados ou desvalorizados. 

Conselho não solicitado 

Oferecer conselhos se não forem solicitados não costuma ser útil ou 

bem recebido por um amigo que está a sofrer. Em vez disso, aguarde 

que o conselho seja solicitado. O simples facto de estar presente é uma 

expressão de empatia. 

Sentimentos de despedida 

Não utilizar expressões como: "Não é assim tão importante". "Não te 

deves sentir assim". "Ultrapassa isso". Os sentimentos não são certos ou 

errados - simplesmente são. 

Sarcasmo 

O sarcasmo fará um amigo perturbado sentir-se abatido e/ou 

incompreendido. 

 

2 – Conta uma história 

Uma vez que o professor já introduziu os “corta-empatia”, pede a cada 

aluno que escreva um pequeno conto descrevendo uma situação ou 

evento durante o qual ficou perturbado. Depois, o professor pede aos 

alunos que contem as suas histórias enquanto um colega exprime ou a 
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empatia apropriada, ou os "corta-empatias". O professor encoraja os 

outros alunos a comparar a expressão de "destruidores da empatia" 

com a verdadeira empatia e pede aos alunos que contaram as suas 

histórias que discutam o que sentiram. 
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GLOSSARY 
 

A 
ACTIVE LEARNING 
A aprendizagem ativa é qualquer atividade de aprendizagem na qual o aluno participa ou interage com o 
processo de aprendizagem (através de discussões, resolução de problemas, estudos de caso, dramatizações e 
outros métodos), em vez de absorver passivamente as informações. Quando têm a oportunidade de se envolver 
ativamente com as informações que estão aprendendo, os alunos têm um desempenho melhor. 
 
 

AFFECTION  
Afeição é um sentimento de gostar e se importar com alguém ou alguma coisa. 

C 
CONFIDENCE 
Um sentimento de consciência de seus poderes ou confiança em suas circunstâncias. Uso de estratégias e boas 
práticas para ter sucesso na escola e na vida. 
 

COMPASSION 
Simpatia por alguém que está em uma situação ruim. 
 

COMPETENCE  
Plena capacidade de se orientar em um campo específico, de fazer algo com sucesso ou eficiência, mostrando 
conhecimento, julgamento, habilidade ou força suficientes para um dever específico. 
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COOPERATIVE LEARNING  
É uma estratégia instrucional que permite que pequenos grupos de alunos trabalhem juntos em uma tarefa 
comum. Os parâmetros geralmente variam, pois os alunos podem trabalhar de forma colaborativa em uma 
variedade de problemas, desde simples problemas de matemática até grandes tarefas, como propor soluções 
ambientais em nível nacional. Às vezes, os alunos são individualmente responsáveis por sua parte ou função na 
tarefa e, às vezes, são responsabilizados como um grupo inteiro. 

E 
EMPATHY 
A palavra empatia vem da palavra grega “Empatheia” que significa afetado, apaixonado. 
A empatia é a capacidade de reconhecer, compreender e sentir as emoções de outras pessoas, a partir de 
nossas próprias experiências de vida. A necessidade de aumentar o número de relacionamentos interpessoais 
é característica da vida escolar. Isto contribui para a sua integração no grupo escolar, que é também a premissa 
para uma ótima evolução escolar. 
 

EQUITY 
Promover a igualdade de oportunidades para os membros do grupo, considerando as diferenças entre as 
pessoas. 
 

EXPERIENTIAL LEARNING 
A aprendizagem experiencial permite que os alunos aprendam através de experiências. Os alunos desenvolvem 
conhecimentos, habilidades e conexões por meio de experiências fora da sala de aula. 

F 
FLIPPED LEARNING 
É um tipo de aprendizagem combinada em que os alunos devem pesquisar o novo conteúdo necessário em 
casa e praticar o trabalho com ele na escola. Isso é o inverso da prática mais comum de introduzir novos tópicos 
durante as aulas escolares, de atribuir trabalhos de casa pedindo para concluí-los em casa. 
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G 
GAME BASED LEARNING 
A utilização de jogos na aprendizagem pode ser uma excelente forma de utilizar as pedagogias construtivistas 
através de uma abordagem ativa e participativa da aprendizagem (Whitton, 2012). Muitos jogos utilizam 
técnicas de aprendizagem através da resolução de problemas, proporcionando uma experiência 
contextualizada que dinamiza a aprendizagem através da prática, do erro, da reflexão e da repetição, 
promovendo a colaboração porque os jogadores muitas vezes precisam de trabalhar em conjunto para 
objetivos comuns. 
 

GAMIFICATION 
É definido como o uso de mecânica e pensamento de jogo para resolver problemas e interagir em contextos 
não relacionados a jogos. A gamificação pode envolver o professor gamificando uma atividade ou ensinando 
um conceito ao incluir uma narrativa e componentes como missões, marcos, pontos, níveis e feedback, 
aumentando o envolvimento do aluno, de forma colaborativa, sem estar vinculado a nenhum jogo. 
 

GENEROSITY 
A generosidade é a qualidade de dar de boa vontade e em abundância, sem esperar nada em troca. 

H 
HABIT 
Um hábito é uma tendência estabelecida ou uma maneira usual de comportamento; um modo de 
comportamento adquirido que se tornou quase ou completamente involuntário; um padrão de 
comportamento adquirido por repetição frequente ou exposição fisiológica que se mostra em regularidade ou 
maior facilidade de desempenho. 
 

HONESTY 
Honestidade é a qualidade ou o fato de ser verdadeiro, sincero e justo. A honestidade requer vários outros 
traços de caráter, como bom senso, responsabilidade, lealdade, coragem e mente aberta. 
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I 
INTEGRITY 
Integridade é a prática de ser honesto e mostrar uma adesão consistente e intransigente a fortes princípios e 
valores morais e éticos. É considerado como a honestidade e veracidade ou precisão das ações de alguém. 
Integridade é o sentido interior de "totalidade". 

K 
KINDNESS 
Comportamento e sentimentos gentis. 

M 
METHOD    
Um método, um procedimento particular para realizar ou abordar algo, especialmente um sistemático ou 
estabelecido; um procedimento sistemático, técnica ou modo de investigação empregado ou próprio de uma 
determinada disciplina ou arte; um plano sistemático seguido na apresentação de material para instrução; uma 
maneira, técnica ou processo de ou para fazer algo; um corpo de habilidades ou técnicas. 

Na educação, um método é um conjunto de técnicas ou procedimentos que são usados sistematicamente com 
o objetivo de alcançar um ensino e uma aprendizagem eficientes. 
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O 
ORGANIZATION and ORDER 
A organização é um sistema de atividades que cria, define e segue regras para o alcance de um propósito ou 
resultado específico. Os alunos saberão como se comportar e gerenciar suas rotinas diárias e perseguir seus 
objetivos. 

P 
PATIENCE 
Paciência é a capacidade, hábito ou fato de ser paciente; suportar o que é difícil ou desagradável sem reclamar. 
A paciência é definida como a qualidade de ser paciente, como o suporte de provocação, aborrecimento, 
infortúnio ou dor, sem queixa, perda de temperamento, irritação ou antipatia. 
 

PASSION 
A paixão é uma forte inclinação para uma atividade que se considera importante, gosta (e até ama), à qual 
dedica tempo e energia diariamente e está subjacente ao envolvimento persistente para se destacar. A 
presença de um comportamento específico do professor, que é o desafio ideal, o foco no processo e o feedback 
positivo, aumenta a paixão harmoniosa dos alunos, o que, por sua vez, leva a uma melhoria visível no seu 
desempenho acadêmico e escolar. 

R 
RESOLVE 
Resolver pode ser definido como: a fixidez de propósito; uma determinação legal ou oficial; uma resolução ou 
determinação feita para seguir algum curso de ação; firmeza de propósito ou intenção; determinação em 
encontrar uma solução; uma firme determinação de fazer algo; forte determinação formal para ter sucesso em 
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fazer alguma coisa. 
  

RESPECT 
Respeito (por alguém/algo) um sentimento de admiração por alguém ou algo por causa de suas boas qualidades 
ou realizações; comportamento educado ou cuidar de alguém ou algo que você acha importante. 
  

ROLE PLAY  
A dramatização é uma estratégia em que os alunos recebem um cenário e assumem a persona de um 
personagem na situação. Os alunos encenam cenários baseados em casos e examinam as questões através das 
lentes do personagem. 

S 
SELF-CONTROL 
O autocontrole pode parecer simples, mas na verdade é uma habilidade complexa. Na verdade, faz parte de 
um conjunto de habilidades que nos permitem gerenciar nossos pensamentos, ações e emoções para que 
possamos fazer as coisas. 
 

SUCCESS 
Um sucesso é a realização de um objetivo ou propósito; a conquista de algo que você tem tentado fazer; a 
obtenção dos resultados desejados ou esperados; o término favorável ou próspero de tentativas ou 
empreendimentos; a realização de seus objetivos; um grau ou medida de sucesso; um resultado favorável ou 
desejado. 

W 
WISDOM 
Sabedoria é a capacidade de tomar boas decisões com base no conhecimento e na experiência. 
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