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Confiança 

FAIXA ETÁRIA 6 – 10 
 

Hábito  Usar e gerir informação. 

Mentalidade positiva, mente aberta, autoconfiança. 

 

Glossário de 
termos 
 

Feliz, confortável, amigável, otimista, sociável, divertido, de mente aberta, 

falador, criativo, positivo, trabalhador, autoestima, autoconfiança, 

autoconfiante, paciente, flexível, fiável, inteligente, corajoso. 

Sozinho, aborrecido, ansioso, deprimido, distante, introvertido, inseguro, 

preguiçoso, magoado, tímido, sossegado. 

Recursos e 

materiais 

 Quadro, cópias, caderno de atividades. 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

● Brainstorming de toda a turma sobre o termo CONFIANÇA. 

● Analisar a tabela abaixo. Indicar se acha que tem uma mentalidade 

estática ou de crescimento. Explicar porquê. 

● A dois pares de alunos são atribuídos dois novos tópicos:  Os dois 

pares terão de entregar os tópicos aos seus colegas de turma. 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Os alunos são convidados a utilizar uma linguagem muito simples e podem 

também utilizar mapas mentais. 

 
 
 

MENTALIDADE 

ESTÁTICA DE CRESCIMENTO 

INTELIGÊNCIA É ALGO QUE SE TEM OU 
 NÃO SE TEM 

A INTELIGÊNCIA É ALGO QUE PODE SER DESENVOLVIDO 

Com uma mentalidade ESTÁTICA temos tendência para: Com uma mentalidade DE CRESCIMENTO temos 
tendência para: 

● evitar desafios. 
● desistir facilmente. 
● ser muito autocríticos. 
● achar que não vale a pena esforçamo-nos. 
● não gostar de críticas.  
● ressentirmo-nos com o sucesso dos outros. 
● criticar ou julgar os outros. 
● justificarmo-nos com as nossas limitações.  

● abraçar qualquer desafio. 
● nunca desistir. 
● praticar auto-compaixão. 
● encarar o esforço como um percurso. 
● aprender com todas as críticas. 
● inspirar-se com o sucesso dos outros. 
● ajudar e estimular os outros. 
● acreditar nas possibilidades.  
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Confiança 

FAIXA ETÁRIA 10 – 14 
 

Hábito  Autoconfiança é a qualidade de estar certo das suas capacidades ou de ter 
confiança nas pessoas, nos planos ou no futuro. 

Glossário de 
termos 
 

Confiança = acreditar que alguém ou algo é bom, honesto ou confiável. 

Coragem = a capacidade de fazer coisas perigosas, assustadoras ou muito 
difíceis. 

Escolha = uma gama de coisas, opções, possibilidades que você pode 
escolher. 

Sabedoria = a capacidade de tomar boas decisões com base no conhecimento, 
experiência ou intuição. 

Energia = o poder que o corpo necessita para fazer coisas físicas. 
 

Recursos e 

materiais 

 Atividades, caneta e papel, marcador, quadro. 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Objetivo: Esta atividade irá ajudar-te a desenvolver uma atitude positiva em 
relação a ti próprio. 

No final da atividade serás capaz de:  

● Identificar possíveis problemas; 
● Ver e analisar as coisas na perspetiva de outra pessoa; 
● Propor soluções para uma resolução eficiente das situações-problema; 
● Comunicar com autoconfiança em situações específicas. 

 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

● Sente-te orgulhoso do que podes fazer! 

● Vê as coisas boas a teu respeito! 

●  Acredita em ti mesmo, mesmo quando não sai bem no início! 

●  Sente-te apreciado e aceite! 

●  Aceita-te a ti próprio, mesmo quando cometes erros! 

 
 
 

 
1. Lê a história de Sofia: 

 

AS LETRAS PREOCUPANTES 

Numa bela tarde de Outono, Sofia tinha acabado de acordar da sua sesta da tarde. A sua avó já 
tinha preparado um pequeno lanche. Enquanto ela estava a desfrutar do seu lanche, a criança 
estava a pensar nos trabalhos de casa que ela tinha para o dia seguinte. Ela pensou então em alguns 
exercícios de Matemática e....oh, não!......ela percebeu que tinha de terminar aquela página de 
letras.... Que horror! Ela estava aterrorizada porque tinha de escrever aquelas letras. Ela nunca 
tinha sido capaz de escrever tanto e tão bem como Isabel, a sua colega de secretária. Tinha medo 
de que, desta vez, a Isabel troçasse novamente da sua escrita. Como se pode facilmente imaginar, 
Sofia fez os exercícios de Matemática de que tanto gostava primeiro! Depois foi a vez das letras. 
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"Isto é demasiado difícil! Não consigo fazê-lo! disse Sofia a rebentar em lágrimas. 

"Não chores, minha filha! A avó disse-lhe suavemente. És uma rapariga inteligente e 
trabalhadora. Tenta concentrar-te. Vais conseguir. As letras nunca serão como desejas se 
continuares a chorar em vez de encontrares uma solução. Pega na caneta, não a segures com tanta 
força e tenta escrever a letra como se estivesse a fazer um pequeno desenho. 

"Não consigo escrever de forma tão bonita como a Isabel! Deve haver algo de errado com a 
minha caneta. Esta é provavelmente a razão pela qual também falhei a escrever de forma clara e 
bonita na escola. Quero que as minhas letras sejam perfeitas! 

"Podes fazer algumas coisas muito bem e outras não”, a avó respondeu calmamente. “Tenta 
escrever o melhor que puderes!" 

Sofia adormeceu a pensar nos seus trabalhos de casa que pareciam tão horríveis. Durante a 
noite, sonhou que as letras no seu caderno de apontamentos estavam a falar sobre ela. Elas 
contavam como ela se saiu bem no concurso de Matemática, o quanto ela ajuda a sua avó nas 
tarefas, o quanto ama a sua irmã, o quanto é paciente com ela e o quanto brincam lindamente 
juntas. Ela ouviu as letras a dizer que não estão zangadas com ela porque não consegue escrever 
tão bem como a Isabel e que apreciam o seu esforço. 

No dia seguinte, na escola, Sofia lembrou-se do seu sonho. Ela ganhou coragem e contou à sua 
amiga: 

"Eu sou boa a Matemática, tu escreves muito bem. Não se pode ser bom em tudo. E eu tento 
arduamente, sabes! 

Isabel pediu desculpa. Pediu desculpa por ter rido de Sofia. Ela compreendeu que a rapariga 
tinha razão: Não se pode ser bom em tudo! 

 
 

Atividade 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escreve duas 
perguntas com base no texto “"As letras preocupantes" 
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Atividade 2. 

A Sofia precisa da tua ajuda. Escreve um 

conselho que lhe darias para ela 

ultrapassar os seus medos e ganhar 

confiança.  

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 3. 
 

Leste a história da Sofia? Escreve na palma da mão que se 

encontra ao lado 5 qualidades da Sofia. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Atividade 4. 
 

Escreve no espaço abaixo um momento ou uma situação em que tenhas sentido medo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade 5. 
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Esta é a “Árvore das qualidades”. Desenha em quatro dos seus ramos uma folha e escreve uma 
qualidade tua em cada folha.  
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Confiança 

FAIXA ETÁRIA 14 – 16 
 

Hábito  Usar e gerir informação. 

Mentalidade positiva, mente aberta, autoconfiança. 

Glossário de 
termos 
 

Feliz, confortável, amigável, otimista, sociável, engraçado, de mente aberta, 

falante, criativo, positivo, trabalhador, auto-estima, autoconfiança, 

autoconfiante, paciente, flexível, confiável, inteligente, corajoso, tranquilo. 

Sozinho, entediado, ansioso, ansiedade, deprimido, desapegado, introvertido, 

inseguro, preguiçoso, introvertido, tímido. 

Recursos e 

materiais 

 Quadro branco, cópias, caderno de atividades. 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

● Brainstorming de toda a turma sobre o termo CONFIANÇA. 

● Analisar a tabela abaixo. Indicar se acha que tem uma mentalidade 

estática ou de crescimento. Explicar porquê. 

● Dois pares de alunos recebem dois novos tópicos: Os 2 pares terão 

que explorar os tópicos aos seus colegas. 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Usem uma linguagem simples. 

O uso de mapas mentais também pode ser útil. 

 
Worksheet / exercises 
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Confiança 

FAIXA ETÁRIA 16 – 19 
 
Hábito  Atividade online 

Glossário de 
termos 
 

● Esta música é sobre / fala sobre / trata de …. 

amor, sentimentos, dor, religião, alma, amizade, fim de relacionamento, desespero, 

convite para viver e desfrutar, direitos humanos, desejo, paixão, perda, ciúme, 

felicidade, tristeza, loucura, raiva, admiração, juventude, liberdade, lugares, 

pessoas, animais, problemas 

● A/O cantor(a) é………. / É de /É cantado por....... 

● É uma banda chamada....... . 

● Ela/ele conta uma história, fala sobre as suas experiências passadas / pensa / 

lembra quando..... 

● Como podes ler aqui .......... 

● Na verdade, podes ler aqui que...... 

● Esta linha diz ............, o que significa ............ 

Recursos e 

materiais 

 Ligação à Internet, um computador, uma webcam 

 Vídeo do YouTube, YouTube Catcher, letras de A-Z 

 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

  APRESENTA UMA MÚSICA PARA A TUA TURMA (atividade individual) 

● Serás professor por um dia. 

● Partilha/Projeta o vídeo com a letra da tua música favorita. 

● Dá algumas informações básicas antes de colocar o videoclipe (título, cantor, 

sobre o que é a música). 

● Para o videoclipe sempre que quiseres que a turma se concentre nas falas que 

expressam ou transmitem o significado da música. 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

 Esta atividade também pode ser feita em pares. 
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Ficha de trabalho / Exercícios 
 

Bruno Mars "Count On Me" 

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 

 

 
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. 

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

FAIXA ETÁRIA 6 – 10 
 
Hábito  Organização é um sistema de atividades usado para atingir um determinado objetivo. Este 

objetivo é descrever e realizar as atividades diárias. Desta forma cada um desenvolve a sua 
própria organização.  

Glossário de 
termos 
 

Organização do tempo - organização de todas as atividades do dia. 

 

 

Recursos e 

materiais 

 Lápis de cor 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

1. Ouve as instruções do(a) teu(tua)  professor(a). 

2. Faz os desenhos sugeridos na zona do relógio que corresponde ao momento do 
dia em que pretendes realizar essa atividade e pinta o desenho da cor indicada na 
tabela.  

3. Também podes criar o teu próprio desenho em "a minha ideia". 

4. Se o desenho for mais difícil, podes apenas colorir com a cor correta. 

5. Guarda o teu trabalho ou pede ao teu / (à tua)  professor(a) para o guardar para a 
próxima vez.  

  

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

1. Segue o teu diário.  

2. Interessante: significado das cores:  

azul - faz as pessoas sonharem  

cor-de-rosa - cor despreocupada  

vermelho - cor da coragem  

amarelo - sensação de movimento  

castanho - cor da segurança  

verde - cor da natureza 

cinzento - cor da harmonia 

roxo - lembra magia e fantasia  

laranja - a cor do entusiasmo 

3. Diverte-te! 

 

 

Ficha de trabalho / exercícios 
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GUIA 
 

Atividade Cor Imagem 

Estudo  Cinza 
 

 

Descanso Rosa  
 

 

Brincar com amigos Vermelho    
 

 

O meu passatempo Amarelo 

 

 

 

Ler um livro Azul 
 

 

Passear Verde 

 

Família Castanho  
 

 

Tempo para sonhar Laranja 

 

 

 

A minha ideia Roxo  Faz o teu próprio desenho.. 
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Organização e ordem 

FAIXA ETÁRIA 10 – 14 
 

Hábito  Organização é um sistema de atividades usado para atingir um determinado 
objetivo. Este objetivo é uma finalidade. As atividades são sobre a criação, 
estabelecimento e seguimento de diferentes regras. 

Glossário de 
termos 
 

Regra - algo que nos permite, ou não, fazer algo. 

Recursos e 

materiais 

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

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Dividir os alunos em 4 grupos.  

Cada grupo deve escrever pelo menos 4 regras que devem ser seguidas na 
escola para que todos sejamos educados e nos sintamos melhor.  

Depois cortar as regras ao longo da linha negra.  

Um aluno de cada grupo terá de ler as regras escritas, mas terá de escolher 
qual delas. Têm 8 - 10 minutos para trabalhar. 

Depois as regras serão coladas num cartão/cartolina. 

  

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

As regras devem ser SÓ positivas. 

Não escrevas frases negativas. 
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REGRAS 
DA TURMA 

 

Ficha de trabalho / exercícios 
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Organização e ordem 

FAIXA ETÁRIA 14 – 16 
 

Hábito  Organização é um sistema de atividades usado para atingir um determinado 
objetivo. Este objetivo é uma finalidade. As atividades são sobre a criação, 
estabelecimento e seguimento de diferentes regras. 

Glossário de 
termos 
 

Organização - um sistema de atividades usado para atingir um objetivo específico. 

Fila - sequência. 

 

Recursos e 

materiais 

Ficha de trabalho e caneta. 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

1. Usa a ficha de trabalho. 
2. Tenta completar, sozinho, o teu plano para a próxima semana; tens 15 

minutos para trabalhar. 
3. Pode fazer e escrever os teus planos para as próximas férias. 

 

  

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

IMPORTANTE! 

Deves estar concentrado durante o planeamento. 

Tenta fazer o melhor plano para a próxima semana.  

Escreve apenas as intenções positivas. 

 
 

PLANO SEMANAL  

Vamos planear a próxima semana / as próximas férias 

 
 PLANO SEMANAL  

 
Segunda-feira 

Algo para comer hoje 

Manhã 
1 
2 

 

Tarde  
1 
2 

 

Noite 
1 
2 

 

 
Terça-feira 

Algo para comer hoje 

Manhã 
1 
2 

 

Tarde  
1 
2 

 

Noite 
1 
2 

 

 
Quarta-feira 

Algo para comer hoje 
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Manhã 
1 
2 

 

Tarde  
1 
2 

 

Noite 
1 
2 

 

 
Quinta-feira 

Algo para comer hoje 

Manhã 
1 
2 

 

Tarde  
1 
2 

 

Noite 
1 
2 

 

 Sexta-feira 
Algo para comer hoje 

Manhã 
1 
2 

 

Tarde  
1 
2 

 

Noite 
1 
2 

 

 Sábado 
Algo para comer hoje 

Manhã 
1 
2 

 

Tarde  
1 
2 

 

Noite 
1 
2 

 

 Domingo 
Algo para comer hoje 

Manhã 
1 
2 

 

Tarde  
1 
2 

 

Noite 
1 
2 

 

  

OBJETIVO / TAREFA 

 
Notas 
Não esquecer 

 
1. 1. 

 
2.  

 
3. 

2. 

 
4.  

 
5.  3. 
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Organização e ordem 

FAIXA ETÁRIA 16 – 19 
Hábito  Organização é um sistema de atividades usado para atingir um determinado 

objetivo. Este objetivo é uma finalidade. As atividades são sobre a criação, 
estabelecimento e seguimento de diferentes regras. 

Glossário de 
termos 
 

  Planificador diário 
  Objetivos 
  Urgente 
  Prioridades 
  Prazos 

Recursos e 

materiais 

Bloco de notas ou um plano anual. 
Canetas, lápis de cor, autocolantes. 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

 Tenta preencher cada parte / parágrafo. 

 Presta atenção ao planeamento de objetivos diários. 

 Tem cuidado com prazos passados e que estão para breve.  

 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

 Sê positivo e regista tudo o que é importante!  

 

 
Ficha de trabalho / Exemplo 
 

 
OS MEUS PLANOS PARA HOJE 

 
Data ……/……/…….. 

OBJETIVOS para hoje – máx 2  
1. 

 

2. 

URGENTE/PRIORITÁRIO – máx 3 
1. 

 
2. 

 
3. 

A FAZER 
 
1. Escola  

 
 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

2. Casa 

COMPROMISSOS / e-mails 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. NOTAS 

 
NOTAS: 

 
Estou grato(a) por ……… 

 
A MINHA PONTUAÇÃO 

 
Pinta as caixas 
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Resolver 

FAIXA ETÁRIA 6 – 10 
Hábito  Resolver problemas é a capacidade de encontrar respostas ou soluções 

(teóricas ou práticas) para situações desafiadoras que encontras. 

Glossário de 
termos 

Problema = situação que tem que ser resolvida; algo que tem que ser 

mudado. 

Solução = a resposta, a solução para o problema.  

Conflito = oposição, luta; duas ou mais pessoas que têm diferentes opiniões 

ou pontos de vista sobre uma situação. 

Comportamento = a forma como alguém age, aquilo que vemos os outros a 

fazer (gestos, imitação, postura corporal, etc). 

Avaliação = medir, pesar, comparar. 

Recursos e 

materiais 

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 (Que soluções 

poderão existir?) 
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?) 

 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

No final da atividade serás capaz de: 

4. Identificar possíveis problemas; 

5. Desenvolver a tua capacidade de analisar o ponto de vista de outras 

pessoas; 

6. Criar soluções para resolver situações desafiantes de forma adequada 

usando a técnica de resolução de problemas ABCDE;   

7. Praticar a tua capacidade de comunicar de forma assertiva num contexto 

específico de interação social.      

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

● O problema não está na pessoa, mas no comportamento desrespeitoso e hostil 

dessa pessoa. 

● Existe um problema quando surge um conflito entre duas ou mais pessoas que 

apresentam atitudes e desejos diferentes em relação à mesma coisa 

● Para cada problema existe, pelo menos, uma solução! 

● Sê otimista, criativo e confia na tua capacidade de encontrar soluções para os 

teus problemas! 
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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?) 

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

 

 
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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Resolver 

FAIXA ETÁRIA 10 – 14 
Hábito  Resolver é a fixação do objetivo; uma determinação legal ou oficial; uma 

resolução ou determinação tomada, para seguir algum curso de 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 resoluto. 

Glossário de 
termos 

Hábito  

Resolver  

Objetivo  

Determinação  

Ação  

Solução  

Resolução de problemas 

Mistura de componentes 

Tipos de misturas 

Métodos de separação dos componentes de uma mistura 

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. 
 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

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 da 
sua casa, a cozinha. Misturou vários materiais à sorte dentro de um recipiente. 
Começou por juntar sal a uns clipes que tinha na sua secretária, depois adicionou 
uns feijões e por fim foi buscar um pedaço de areia fina que tinha no seu terraço. 

 
Clipes + 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 clipes, feijões e sal. 
Então, o João começou a pensar 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 
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Faz como o João, estabelece um plano seguindo os seguintes passos: 
 
1. Define o problema  
2. Pensa sobre o problema  
3. Planeia uma solução  
4. Coloca o plano em ação  
5. Reflete sobre o que foi feito 

 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Para conseguires executar cada um dos passos anteriores, lê com atenção as 
seguintes sugestões: 

 
1. Define o problema  
- escreve uma lista do que sabes sobre o problema e identifica o conhecimento 

que vais precisar para o 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?  
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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 
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Resolver 

FAIXA ETÁRIA 14 – 16 
Hábito  Resolver é a fixação do objetivo; uma determinação legal ou oficial; uma 

resolução ou determinação tomada, para seguir algum curso de 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 resoluto. 

Glossário de 
termos 

Hábito  

Resolver  

Objetivo  

Determinação  

Ação  

Solução  

Resolução de problemas 

Soluções ácidas, básicas e neutras 

Indicadores ácido-base  

Reações ácido-base 

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. 
 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

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 
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  
2. Pensa sobre o problema  
3. Planeia uma solução  
4. Coloca o plano em ação  
5. Reflete sobre o que foi feito 
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"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Para conseguires executar cada um dos passos anteriores, lê com atenção as 
seguintes sugestões: 

 
1. Define o problema  
- pesquisa acerca do líquido formado no estômago; 
- identifica o conhecimento que vais precisar para resolver 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 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?  

 

 

 
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 

 

Soluções Suco gástrico 
Sumo de 

limão 
Vinagre Água 

destilada 
Água 

salgada 
Bicarbonato de sódio 
dissolvido em água 

Valor aproximado 
de pH 

      

Carácter químico  
 
 

    

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIVRO DE ATIVIDADES 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships  

Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277   30 

Resolver 

FAIXA ETÁRIA 16 – 19 
Hábito  Resolver é a fixação do objetivo; uma determinação legal ou oficial; uma 

resolução ou determinação tomada, para seguir algum curso de ação; firmeza 
de propósito ou intenção; determinação em encontrar uma solução; uma firme 
determinação de fazer algo; determinação forte formal para ter sucesso em 
fazer alguma coisa; a característica de ser resoluto. 

  

Considera-se que existe um problema quando há uma situação que se deseja 
resolver, mas nenhuma solução é prontamente aparente. A resolução de 
problemas é o processo pelo qual a situação é resolvida. Uma situação que é 
um problema para uma pessoa pode não ser um problema para outra. 

 

Uma das estratégias mais úteis para compreender um problema e obter ideias 
para uma solução é desenhar esboços e diagramas. Provavelmente já ouviu a 
expressão “Uma imagem vale mais que mil palavras”! 

O objetivo desta atividade é ajudar os alunos a familiarizarem-se com o 
processo de quatro etapas e com uma das estratégias comuns para resolver 
problemas: fazer um desenho. 

 
Glossário de 
termos 

Hábito 

Problema 

Objetivo 

Resolver 

Entender o problema 

Elaborar um plano 

Executar um plano 

Olhar para trás 

Determinação 

Ação 

Desenhar esboços / diagramas 

Resolução de problemas 

Recursos e 

materiais 

 Folhas para resolver os problemas apresentados de 1 a 4. 
 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Lê os problemas seguintes e tenta resolvê-los usando o processo de quatro etapas 

e familiariza-te com uma das estratégias comuns para resolver problemas: fazer um 

desenho. 

Problema número 1 
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?  

  

Problema número 2 
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Cinco pessoas entram num torneio de ténis em que cada uma delas deve jogar 

contra todas as outras exatamente uma vez. Determina o número total de jogos que 

serão disputados.  

  

 

Problema número 3 

Quando dois pedaços de corda são colocados de 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 4 

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? 

 

Compartilha e discute as tuas respostas com os teus colegas. 

 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

A prática leva à perfeição! 
 

 

 

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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Generosidade 

FAIXA ETÁRIA 6 – 10 
Hábito  Apontar formas de ação para construir comunidades que respeitem mais os 

direitos humanos; desenvolver o espírito altruísta, promover a cidadania ativa 
e a inclusão social. 

 

Glossário de 
termos 

Bondade = comportamento e sentimentos bondosos 

Compaixão = simpatia por alguém que está numa situação má 

Honestidade = uma maneira honesta de se comportar, falar e pensar 

Afeto = sentimento de gostar e se importar com alguém ou alguma coisa 

Sabedoria = a capacidade de tomar boas decisões com base em 
conhecimento e experiência 

Recursos e 

materiais 

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

 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

 

1. Segue as instruções do professor para construir uma tulipa em 

origami. 

2. Agora deves escrever algumas palavras relacionadas com “ser 

generoso com os outros”. 

3. Oferece a tua flor. 

 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

O aspeto final será semelhante a este: 
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Generosidade 

FAIXA ETÁRIA 10 – 14 
Hábito  A generosidade é aquela qualidade moral ou o hábito de dar de boa vontade e 

em  abundância, sem esperar nada em troca. Reflete a vontade de ajudar os 
seus familiares e amigos e simboliza o sacrifício do interesse próprio pelo bem-
estar dos outros. 

 

Glossário de 
termos 

 Bondade = comportamento e sentimentos bondosos 

 Compaixão = simpatia por alguém que está numa situação má 

Honestidade = uma maneira honesta de se comportar, falar e pensar 

Afeto = sentimento de gostar e se importar com alguém ou alguma coisa 

Sabedoria = a capacidade de tomar boas decisões com base em 
conhecimento e experiência 

Recursos e 

materiais 

Excerto do “Cuore de Edmondo de Amicis” (ver abaixo), quadro, lápis de cor, 
tintas, pincéis, papel. 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

 No final desta atividade: 

- ficarás mais consciente sobre as qualidades morais de uma pessoa 

- aprenderás a identificar as tuas qualidades morais e as dos teus 

colegas 

- ficarás mais consciente sobre como podes tornar-te uma pessoa 

melhor.  

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

● Abraça a generosidade! 

● Passa tempo com quem precisa!  

● Dá primeiro! 

● Passa tempo com uma pessoa generosa! 

● Defende algo em que acredites!  

● Considera os benefícios da generosidade! 

 
 

UM ATO GENEROSO 
Quarta-feira, 26. 

 
Foi nesta mesma manhã que Garrone nos mostrou como ele realmente é. Quando entrei na 
escola, já atrasado, porque a senhora do primeiro andar tinha-me abordado para perguntar a que 
horas me poderia encontrar em casa, o mestre ainda não havia chegado, e três ou quatro meninos 
estavam a atormentar o pobre Crossi, o único com o cabelo ruivo, que tem um braço morto, e 
cuja mãe vende legumes. Estavam a chateá-lo com réguas, batendo-lhe no rosto com cascas de 
castanhas, e fazendo-o parecer um aleijado e um monstro, imitando-o, com o braço pendurado 
no pescoço. E ele, sozinho na ponta do banco, e bastante pálido, começou a ficar afetado com 
isso, olhando ora para um, ora para outro, com olhos suplicantes, para que o deixassem em paz. 
Mas os outros ainda gozaram mais com ele, e este começou a tremer e a ficar vermelho de raiva. 
De repente, Franti, o menino de rosto repulsivo, saltou sobre um banco e, fingindo que carregava 
uma cesta em cada braço, imitava a mãe de Crossi, quando ela vinha esperar o filho na porta; ela 
agora está doente. Muitos começaram a rir alto. Então Crossi perdeu a cabeça e, agarrando num 
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tinteiro, atirou-o à cabeça do outro com toda a força; mas Franti esquivou-se, e o tinteiro atingiu 
o mestre, que entrou mesmo naquele instante, no centro do peito. 
 
Todos voaram para os seus lugares e ficaram num silêncio que exalava terror. 
 
O mestre, muito pálido, foi até sua mesa e disse com voz constrangida: “Quem fez isto?” 
Ninguém respondeu. 
 
O mestre gritou mais uma vez, elevando a voz ainda mais alto: “Quem foi?” 
 
Então Garrone, movido pela pena do pobre Crossi, levantou-se abruptamente e disse, resoluto: 
“Fui eu”. 
 
O mestre olhou para ele, olhou para os alunos estupefatos; então disse com uma voz tranquila: 
“Não foste tu.” 
 
E, depois de um momento: “O culpado não será punido. Ele que assuma o que fez!” 
 
Crossi levantou-se e disse, a chorar: “Eles estavam-me a bater e insultar, e eu perdi a cabeça e 
atirei-o.”. 
 
“Sente-se”, disse o mestre. “Levantem-se os que o provocaram”. Quatro levantaram-se e 
baixaram a cabeça. 
“Vocês”, disse o mestre, “insultaram um companheiro que não vos provocou; gozaram com um 
rapaz infeliz, vocês atingiram uma pessoa fraca que não se podia defender. Vocês cometeram 
um dos atos mais vis e vergonhosos com os quais uma criatura humana se pode manchar. 
Cobardes!” 
 
Dito isso, o mestre avançou por entre os bancos, colocou a mão sob o queixo de Garrone, que 
estava com a cabeça caída, e fazendo-o levantá-la, olhou-o diretamente nos olhos e disse-lhe: 
“Você é uma alma nobre.” 
 
Garrone aproveitou a ocasião para murmurar algumas palavras, não sei o quê, no ouvido do 
mestre; e ele, virando-se para os quatro culpados, disse abruptamente: “Eu perdoo-vos”. 
 

(Edomono de Amicis, Um ato generoso) 
https://www.gutenberg.org/files/28961/28961-h/28961-h.htm#Page_10  

 
 
 
 
Exercício 1. 
“A bola de perguntas”: Escreve uma pergunta com base no texto acima. Transforma a folha 
numa bola de papel. Diz o nome de um dos teus colegas e atira-lhe a bola. Ele/ela desdobrará a 
folha de papel, lerá a pergunta e responderá oralmente. 
 
 
 
 
 
 

https://www.gutenberg.org/files/28961/28961-h/28961-h.htm#Page_10
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Exercício 2. 
“ A minha opinião”  Diz o que pensas sobre os personagens deste texto, preenchendo as duas 
colunas da tabela. 
 

Caraterísticas positivas Caraterísticas negativas 

 
 

 

 
 
 

Exercício 3. 
Já fizeste algo parecido com a boa ação de Garrone? Conta brevemente aos teus colegas essa 
situação. 
 
 
 
 
 
Exercício 4. 
Associa as palavras da primeira coluna à descrição da segunda coluna usando caneta verde para 
as características positivas e uma caneta vermelha para as negativas. 

 
Confiança 𝅕 

Respeito 𝅕 

Coragem 𝅕                        𝅕 Características morais negativas  

Medo 𝅕 

Cobardia 𝅕                       𝅕 Características morais positivas  

Indelicadeza 𝅕 

Sinceridade 𝅕 
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Exercício 5. 

Desenha o Garrone 
 

 

 
 
 
 

Exercício 6 
Boas ações Ninja (para fazer ao longo de uma semana) 
A ideia do jogo é observar os outros e fazer o máximo de boas ações possíveis, de forma 
muito discreta, sem ser notado, como um guerreiro ninja. Observa as reações daqueles que 
ajudaste. No final de cada dia, conta aos teus colegas as tuas boas ações. 
 
 
 
 
Exercício 7. 
Devo partilhar ou não? 
Começa o jogo dizendo o teu nome e o que gostas de partilhar com outras pessoas. Por 
exemplo: “Sou a Ana e gosto de partilhar comida com os outros”. 
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.  
 
 
 
 
Exercício 8. 
Carregar os presentes com amor 
O quê? Nunca carregaste os teus 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  Estimular a generosidade. 

Refletir sobre as vantagens de ser generoso. 

Glossário de 
termos 

Bondade = comportamento e sentimentos bondosos 

Compaixão = simpatia por alguém que está numa situação má 

Honestidade = uma maneira honesta de se comportar, falar e pensar 

Afeto = sentimento de gostar e se importar com alguém ou alguma coisa 

Sabedoria = a capacidade de tomar boas decisões com base em 
conhecimento e experiência 

Recursos e 

materiais 

  Folhas, marcadores, tintas, lápis de cor, etc 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

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

que é ser generoso. O teu grupo foi escolhido para desenvolver uma declaração de 

atitudes e ações de quão generoso um ser humano é.” 

 

1. Cada grupo deverá:  

A. Dar um nome a este novo planeta. 

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

escrevê-las numa folha, quadro ou cartão. 

2. 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. 

3. 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? 

4. 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 vocês ainda gostariam de adicionar à lista 

final? 

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

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

6. 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  Os alunos vivem centrados nos seus problemas, alguns são egoístas e incapazes 

de compreender as necessidades do outro. 

 

Glossário de 
termos 

Bondade = comportamento e sentimentos bondosos 

Compaixão = simpatia por alguém que está numa situação má 

Honestidade = uma maneira honesta de se comportar, falar e pensar 

Afeto = sentimento de gostar e se importar com alguém ou alguma coisa 

Sabedoria = a capacidade de tomar boas decisões com base em 
conhecimento e experiência 

Recursos e 

materiais 

Caixa com post-its, cartolina verde e castanha. 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Em grupo pensem o que podemos fazer para ajudar e partilhar. 

 

Construam uma árvore na cartolina. 

 

Quando descobrirem algo que possam partilhar, escrevam-no num post-it e 
coloquem-no na árvore. 

 

Quando sentires que precisas do que foi colocado na árvore, pega no post-it 
e vai até ao colega que o escreveu pedir ajuda. 

 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

 Esta atividade não ocorre apenas durante uma aula, mas sim ao longo do 
tempo. 
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Paixão 

FAIXA ETÁRIA 6 – 10 
Hábito  A palavra paixão tem vários significados. Por um lado, refere-se a uma emoção 

poderosa como o amor ou a raiva: Ela falou com grande paixão sobre o sucesso do 
seu irmão. Por outro lado, significa um forte entusiasmo ou interesse: uma paixão 
pela música clássica. 
Quando se trata de sucesso escolar, a paixão que é esse forte sentimento de 

entusiasmo ajuda-o a dedicar-se plenamente a uma atividade, a perseverar apesar 

dos obstáculos e permite-lhe permanecer dedicado e empenhado numa atividade 

específica, ou hábitos quotidianos necessários para alcançar a excelência. 

Glossário de 
termos 

coragem= a capacidade de fazer coisas que são perigosas, assustadoras ou muito 
difíceis;  
responsabilidade = algo que se tem de fazer como um dever ou trabalho; 
auto-estima = a sensação de que é tão bom como as outras pessoas e que merece 
ser bem tratado;  
sucesso= a realização de algo que planeou fazer ou tentou fazer; 

Recursos e 

materiais 

 

Folhas, fichas de trabalho, lápis de cor. 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

No final desta aula,serás capaz de: 
● Compreender que, para ter sucesso, é preciso trabalhar e lutar pelos teus 

sonhos; 
● Encontrar soluções para resolver situações negativas;  
● Apresentar ideias criativas para lidar com problemas; 
● Praticar as tuas capacidades de comunicação. 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

"Todos os nossos sonhos podem tornar-se realidade se tivermos a coragem de os 
perseguir". - Walt Disney 

1. Confia em ti mesmo! 
2. Sê responsável! 
3. Encontra soluções! 
4. Luta pelo teu sonho! 
5. Não desistas quando as coisas se tornam difíceis! 
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Ficha de trabalho / exercícios…. 
 

Ajuda a pequena formiga Maya a colorir as imagens que contêm o som /f/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos ajudar Maya! Recortar e colar! 
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● Hoje é segunda-feira. A Formiga Maya está a construir um formigueiro, mas está sozinha. 

 

 

● Na terça-feira Maya pede ajuda. Dez formigas juntam-se a ela. Todas elas são trabalhadoras. 

 

 
● É quarta-feira. Maya ainda não terminou. Mais dez formigas juntam-se a ela. 

 

 

● É quinta-feira, e Maya ainda não terminou! Mais dez formigas juntam-se a ela. 
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É sexta-feira. O formigueiro está pronto. 31 quartos para 31 formiguinhas.   

  

 

 

Somos amigos de Maya. Como nos chamamos? Há um som /f/ nos nossos nomes.  

 

 

 

Formigas 

diligentes 

Formigas 

diligentes 
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Recorta o nome das partes do corpo e cola-as no local certo! 

1. Antena   

2. Cabeça   

3.Peito       

4. Perna        

5.Barriga   

6.Boca    

7.Olho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontra os antónimos para as palavras dos saquinhos e escreve-os na linha: 

 

 

 

 

  

 

          

  

 
Corajosa 

 
 

 

 

Trabalha

dora 

Amigos 
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Paixão 

FAIXA ETÁRIA 10 – 14 
Hábito  A palavra paixão tem vários significados. Por um lado, refere-se a uma emoção 

poderosa como o amor ou a raiva: Ela falou com grande paixão sobre o sucesso do 
seu irmão. Por outro lado, significa um forte entusiasmo ou interesse: uma paixão 
pela música clássica. 
Quando se trata de sucesso escolar, a paixão que é esse forte sentimento de 

entusiasmo ajuda-o a dedicar-se plenamente a uma atividade, a perseverar apesar 

dos obstáculos e permite-lhe permanecer dedicado e empenhado numa atividade 

específica, ou hábitos quotidianos necessários para alcançar a excelência. 

Glossário de 
termos 

coragem= a capacidade de fazer coisas que são perigosas, assustadoras ou muito 
difíceis;  
responsabilidade = algo que se tem de fazer como um dever ou trabalho; 
autoestima = a sensação de que é tão bom como as outras pessoas e que merece 
ser bem tratado;  
sucesso= a realização de algo que planeou fazer ou tentou fazer; 

Recursos e 

materiais 

 
Ligação à internet; computador 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Assume o palco e sê um professor com paixão! 
No final desta sessão: 
- Vais ser um professor com paixão e dar aos teus colegas uma aula sobre o tema 
que escolheste; 
- Podes procurar recursos para documentar o teu trabalho;  
- Podes apresentar ideias criativas para lidar com os problemas que enfrentas 
enquanto preparas a aula; 
- Praticarás as tuas capacidades de comunicação. 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

1. Confia em ti próprio! 
2. Segue os teus instintos e os teus interesses! 
3. Encontra soluções! 
4. Não desistas quando as coisas se tornam difíceis! 
5. Sê criativo, e trabalha apaixonadamente! 

 
 
Ficha de trabalho / exercícios 

O que sabes sobre a Austrália? 

Os vídeos abaixo podem ser um bom ponto de partida para a nossa viagem através da Austrália. 

Vê os vídeos e seleciona um aspeto que despertou a tua curiosidade, um que te é familiar e que 

realmente te interessa, ou um que te tem impressionado muito.  

Navega na Internet para mais informações sobre esse tópico, e depois faz um trabalho digital de 

uma página para que o possas partilhar com os teus colegas de turma. Poderás também fazer um 

pequeno vídeo, como um programa de televisão onde poderás ser o apresentador. 

Desfruta dos vídeos! Pode ser sobre a geografia deste continente, a sua fauna, flora, tradições, ou 

comida tradicional, sobre o significado dos elementos da bandeira australiana, os desportos que 

os australianos preferem, etc. Escolhe apenas um tópico e seleciona as informações que acreditas 
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que irão captar a atenção dos teus colegas de turma e que são mais suscetíveis de serem 

facilmente recordadas. 

Está preparado para te colocares no lugar de um professor apaixonado que fale sobre um aspeto 

da cultura australiana e entrega apaixonadamente a tua apresentação online, aos teus colegas! 

Boa sorte e divirtam-se! 

Desfruta dos vídeos e não te esqueças: sê criativo, não desistas e segue a tua paixão!! 

 

 

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/ Animals for Kids 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wbNeIn3vVKM The Great Barrier Reef/ Exploring Oceans  

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
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Paixão 

FAIXA ETÁRIA 14 – 16 
 

Hábito  Etimologia: do latim passio (sofrimento),do grego pathos (emoção), hoje significa 

emoção profunda 

Glossário de 
termos 

Energia, experiência, tenacidade, paciência, determinação, trabalho árduo, 
coragem, altruísmo, generosidade, boa vontade, autoconfiança, força… 
 
Sacrifício, dificuldade, risco, solidão, medo.... 

Recursos e 

materiais 

Imagens, quadro, fotocópias, computador 

 
Exercícios 

 
1. Brainstorming e discussão em grupo 
     Vejam as seguintes imagens:  
 
- Reconhecem-nas?- São famosas porquê? 
- Apreciam-nas?  
- Porquê? 
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2. Preenche a grelha  
 

Quem? Por que lutaram eles? Em que campo? 

Mandela  

 Dedicou a sua vida ao serviço dos mais pobres 

  

  

  

  

  

  

  

 
3. Quais das seguintes características partilham todas as personagens? 

Assinala as palavras adequadas na lista abaixo  

o Autoconfiança   

o Origens familiares 

o Educação 

o Sexo 

o Área de ação 

o Sacrifício 

o Tenacidade 

o Paciência 

o Idade 

o Religião 

o Poder 

o Risco  

o Paixão 

o Trabalho 

o Determinação 

o Trabalho duro 

o Coragem 

o Altruísmo 

o Nacionalidade 

o Riqueza 

o Generosidade 

o Boa vontade

 

4. Debate:  

Partindo das características que acabaste de selecionar, discute em pequenos grupos para encontrar a vossa 

definição de herói(ina). 

 

5. Partilha a vossa definição com a turma e escolham a mais apropriada. 
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6. Trabalho de casa 

A partir da definição de herói, escolhe uma pessoa que julgues apresentar essas características. Imagina que és o 

herói e depois prepara uma apresentação oral na primeira pessoa. Tenta desempenhar o teu papel mostrando 

também a apresentação oral e/ou usando uma máscara.... 

 

 

 

Prepara o teu discurso seguindo o plano: 

● Introdução 

Tu és o herói. Começa a apresentar-te (apenas informações gerais). 

● Desenvolvimento 

Encontra 2/3 ideias para ilustrar a tua vida. Concentra-te na tua missão ou trabalho.  

Encontra algumas (2/3) ações relevantes que tenhas levado a cabo. 

● Conclusão 

Envia uma mensagem às gerações futuras. 

 

Sugestões: 

o Lembra-te de usar a primeira pessoa; 

o Escreve apenas a introdução, o resto do discurso será baseado em notas; 

o Anota todas as novas palavras desconhecidas; 

o Verifica o teu tempo; 

o Verifica o teu ritmo (fala devagar); 

o Varia a entoação; 

o Atenção à tua pronúncia; 

o Reaviva o teu monólogo em voz alta;  

o Lembra-te que o executarás em frente da tua turma!! 

 

7. Façam as vossas apresentações e depois votem no vosso herói favorito. 
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Paixão 

FAIXA ETÁRIA 16 – 19 
Hábito  Palavra interessante que inclui significado oposto pertencente ao Bem (amor, 

alegria, desejo) e ao Mal (ódio, calamidade). Etimologia: do latim passio 

(sofrimento),do grego pathos (emoção), hoje significa emoção profunda. 

Glossário de 
termos 

Energia, experiência, alegria, adrenalina, excitação, força... 
 
Sacrifício, dificuldade, ódio, obsessão… 

Recursos e 

materiais 

 

Cores, imagens, computador 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Há muitas formas diferentes de realizar este trabalho. 
 
Tenta não procurar a solução certa! 

 

 
Exercícios 
 
1a.  
Brainstorming: PAIXÃO 
Escreve todas as palavras/expressões que associas a este sentimento.  
Discussão de grupo 
 
1b.  
Cria um banco de palavras com todas as expressões que encontraste. Divide-as em:  

VERBOS NOMES ADJETIVOS 

   

   

   

 
 
2. Refletir e falar sobre sentimentos pessoais. Responde a estas perguntas: 
● O que te faz sentir paixão? 
● Quando é que normalmente te sentes assim? Em que situações? Podes nomear algumas? 
● Quem te faz sentir e mostrar paixão? 
● A alegria/ felicidade e a paixão são a mesma coisa? 
● Tens sempre os mesmos sentimentos em circunstâncias semelhantes? 
● É fácil esconderes a tua paixão por alguém ou alguma coisa? E que tal ex-paixões?  
● Consegues identificar a forma como o teu corpo reage ao sentimento de paixão? 
 
 
Trabalho de casa: 

Associar a paixão a uma cor, a uma imagem, a uma canção/música.... para explicar o que significa para 

ti. 
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3. Pensa em palavras ou expressões que contenham a mesma etimologia da palavra paixão:  

Exemplo:  compaixão……. 

 

 

4. Escrever um poema  

 

Ler o poema " Cet amour"/"Este amor"/ escrito pelo autor francês J. Prévert. Ele expressa os seus 

sentimentos usando algumas das palavras que tem na sua lista ligadas à paixão. 

Escreve o teu próprio poema (cerca de 10 versos), utilizando a mesma estrutura.  

O título do teu poema será: "A Minha Paixão". 

 

This Love   Jaques Prévert 

 

This love 

So violent 

So fragile 

So tender 

So hopeless 

This love 

Beautiful as the day 

And bad as the weather 

When the weather is bad 

This love so true 

This love so beautiful 

So happy 

So joyous 

And so pathetic 

Trembling with fear like a child in the dark 

And so sure of itself 

Like a tranquil man in the middle of the night 

This love that made others afraid 

That made them speak 

That made them go pale 

This love intently watched 

Because we intently watch it 

Run down hurt trampled finished denied 

forgotten 

Because we ran it down hurt it trampled 

it finished it denied it forgot it 

This whole entire love 

Awake smile and laugh 

And feel younger 

Our love stays there 

Stubborn as an *** 

Lively as desire 

Cruel as memory 

Foolish as regrets 

Tender as remembrance 

Cold as marble 

Beautiful as day 

Fragile as a child 

It watches us, smiling 

And it speaks to us without saying a word 

And me I listen to it, trembling 

And I cry out 

I cry out for you 

I cry out for me 

I beg you 

For you for me for all who love each other 

And who loved each other 

Yes I cry out to it 

For you for me and for all the others 

That I don't know 

Stay there 

There where you are 

There where you were in the past 

Stay there 
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Still so lively 

And so sunny 

It's yours 

It's mine 

That which has been 

This always new thing 

And which hasn't changed 

As true as a plant 

As trembling as a bird 

As warm as live as summer 

We can both of us 

Come and go 

We can forget 

And then go back to sleep 

Wake up suffer grow old 

Go back to sleep again 

Don't move 

Don't go away 

We who loved each other 

We've forgotten you 

Don't forget us 

We had only you on the earth 

Don't let us become cold 

Always so much farther away 

And anywhere 

Give us a sign of life 

Much later on a dark night 

In the forest of memory 

Appear suddenly 

Hold your hand out to us 

And save us 

https://hellopoetry.com/poem/15468/this-

love/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hellopoetry.com/poem/15468/this-love/
https://hellopoetry.com/poem/15468/this-love/
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Honestidade 

FAIXA ETÁRIA 6 – 10 
Hábito  Na Alemanha diz-se "mão no coração" ("Hand aufs Herz" = cruzar o meu 

coração) quando se quer dizer algo muito honestamente. Colocamos a mão 
direita no peito e sentimos o nosso coração bater. Tão atentos quanto 
sentimos o pulso, estamos uns com os outros. A nossa comunicação deve ser 
tão direta e intensa como o bater do nosso coração. 

 
Glossário de 
termos 

Figura de expressão: A nossa língua exprime através do idioma como algo é, 
como somos, como nos sentimos. Exemplos: Ela tem o seu coração no lugar 
certo. Ele tem um flash de inspiração. 

 

Recursos e 

materiais 

Papel colorido (vermelho, branco, outras cores), lápis, tesoura, bloco de notas 
(A5 ou A4) 

 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Trabalho em grupo: As crianças dos grupos sentam-se juntas num círculo. O 
professor ou um aluno selecionado assume a liderança. 

● Aquecimento: Sinta o seu coração 
● Ouça uma passagem de “O Principezinho" 
● Reúna frases em torno do tema "coração" 
● Falar de honestidade 
● Fazer uma colagem 
● Encontro semanal    

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

 O trabalho de grupo em círculo funciona melhor com regras claras.  

 Algumas sugestões:  

● Cada criança que tem um tema de conversa escreve uma nota no 
caderno da turma. É assim que as preocupações são recolhidas. 

● Há uma data fixa para o trabalho de grupo em círculo. 
● Os acordos resultantes são registados por escrito e revistos 

periodicamente. 
● O professor começa com a liderança da turma em círculo. O objetivo 

é, posteriormente, delegar este papel aos alunos. 
 

 

 
Instruções para as atividades 
 
Aquecimento: Sinta o seu coração = "Hand aufs Herz"! 
Nas nossas culturas, o coração é visto como um lugar de sentimento, fé e visão compassiva.  
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. 
 
Ouvir 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". Ouçam 
esta passagem, analisem-na, e discutam o seu significado. 
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Reunir 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”  
De que forma estas expressões estão ligadas à ideia de honestidade? O que significa honestidade? Poderá 
significar hábitos e diálogo de mente aberta? 
 
 
 
Fazer uma colagem 
Pegar num papel colorido, desenhar o contorno da tua mão e 
recortar.  
Cortar o papel vermelho com a forma de um coração. Com estes 
dois elementos faz uma colagem sobre o tema "Honestidade e 
Abertura". 
Podes acrescentar à colagem expressões e palavras que são 
importantes para ti.  
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"). 
 
 
 

O que é que o seu coração significa para si? 

 

 
Há muitos provérbios e ditados sobre o significado do coração. 
Encontra aqueles que veem o coração em ligação com honestidade sincera e abertura. 
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Honestidade 

FAIXA ETÁRIA 10 – 14 
Hábito  1. Dizer a verdade e não mentir. Recorremos mais frequentemente à mentira 

para evitar castigos ou a raiva de alguém, para obter algo que queremos 
ou para impressionar alguém. Para sermos honestos e dizer a verdade 
quando temos medo das consequências, também precisamos de coragem. 

2. Cumprir as promessas feitas. Cumprir promessas é importante porque 
constrói confiança entre as pessoas. 

3. Seguir as regras do jogo. Os jogos são para nos divertirmos juntos. O único 
verdadeiro vencedor pode ser aquele que jogou honestamente. 

4. Pedir a autorização dos outros antes de usar os seus pertences, as suas 
coisas. Quando queremos mexer ou usar algo que é de outra pessoa, é 
importante pedir autorização antes de mexer.  

 
Glossário de 
termos 

Honestidade, verdade, mentira, desonestidade, insinceridade 
 

Recursos e 

materiais 

Ficha de trabalho e vídeo 
 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Começa a atividade comentando as citações de celebridades relacionadas com 
honestidade. São dadas várias definições de honestidade. Depois deves 
responder às perguntas.  

Na primeira tarefa encontra uma série de perguntas para testar a tua 
honestidade. 

A folha seguinte tem uma tabela para preencheres sobre os efeitos da 
honestidade. 

Depois encontrarás fotos para comentar, um jogo sobre mentiras e verdades e, 

finalmente, um vídeo com enigmas. Neste vídeo deverás descobrir quem é o 

mentiroso.   

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Este conjunto de atividades irá enriquecer os teus conhecimentos sobre 

honestidade. Aprenderás a diferenciar termos como honestidade, mentira, 

verdade. Pensarás nas consequências de não ser sincero e se, efetivamente, és 

sempre honesto. 

 
 

 
Ficha de trabalho / exercícios.... 
 
 
"A honestidade é a forma mais rápida de evitar que um erro se transforme num fracasso". James Altucher 
 
"O primeiro passo para a grandeza é ser honesto". Provérbio 
 
"Nenhum legado é tão rico como a honestidade". William Shakespeare 
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Definição de honestidade: 

1. Dizer a verdade e não mentir. Recorremos mais frequentemente à mentira para evitar 
castigos ou a raiva de alguém, para obter algo que queremos ou para impressionar alguém. 
Para sermos honestos e dizer a verdade quando temos medo das consequências, também 
precisamos de coragem. 

2. Cumprir as promessas feitas. Cumprir promessas é importante porque constrói confiança 
entre as pessoas. 

3. Seguir as regras do jogo. Os jogos são para nos divertirmos juntos. O único verdadeiro 
vencedor pode ser aquele que jogou honestamente. 

4. Pedir a autorização dos outros antes de usar os seus pertences, as suas coisas. Quando 
queremos mexer ou usar algo que é de outra pessoa, é importante pedir autorização antes 
de mexer.  

 
 
 

Perguntas: 
● Porque é que mentimos tantas vezes? 
● O que receamos que possa acontecer se admitirmos que erramos? 
● Que tipo de coisas inventamos para impressionar os outros? 
● O que significa a palavra promessa? 
● Que promessas já fizeste? 
● Quem é esta personagem e com o que é famosa? 
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Agora tenta ser honesto e responder a estas perguntas! 

Já alguma vez... 

1. mentiste sobre a tua idade? _______________  
2. intimidaste alguém? _______________   
3. tiraste algo da escola, loja, restaurante ou qualquer outro lugar sem pagar?  __________

  
4. tiraste dinheiro a um membro da família sem perguntar primeiro? _______________  
5. partiste ou danificaste a propriedade de outra pessoa? _______________   
6. espalhaste rumores sobre outros? _______________  
7. tiraste alguma coisa da casa de alguém sem perguntar? _______________  
8. ficaste com coisas que te foram emprestadas? _______________  
9. copiaste os trabalhos de casa de outra pessoa? _______________  
10. disseste aos teus pais que ias a um sítio, mas estavas noutro? _______________  
11. culpaste outra pessoa ou arranjaste uma desculpa quando tiveste um comportamento ou 

atitude incorreto/a? _______________  
12. copiaste num teste? _______________ 

 

Foi difícil dizer a verdade? 

Por vezes é mais importante ser honesto e enfrentar as consequências. 

Coisas más podem acontecer se mentires. Nestas situações, que mal pode ter 
acontecido? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As consequências da honestidade 
 
 

Se for honesto… Se não for honesto… 

  

Os outros vão-se sentir: Os outros vão-se sentir: 
 

 

 

  

Os outros vão pensar que eu: Os outros vão pensar que eu: 
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Os outros vão-me tratar: Os outros vão-me tratar: 
 
 
 
 

 
 

 
 

Discute estas imagens: 

 

 
 
 

 

Jogo: 

Duas Verdades e uma Mentira 
● Cada pessoa da turma vai a jogo uma vez. 

● Quando for a tua vez de participar, diz à turma duas coisas sobre ti que são verdadeiras e uma 

que não é verdadeira (esta é a tua mentira). 

● Tenta não contar as duas verdades primeiro e depois a mentira porque isso torna mais fácil de 

adivinhar (ver abaixo mais algumas estratégias de jogo). 

● Mistura a ordem de cada vez que for a tua vez. Alternar entre a verdade - mentira - verdade, 

mentira - mentira - verdade e mentira - verdade - verdade. 

● Todos no grupo têm a oportunidade de tentar adivinhar qual foi a afirmação que foi a mentira. 

● Depois de todos terem adivinhado, a pessoa revelará o que era verdade e o que era falso. 

● Se apenas uma pessoa estivesse correta, é essa pessoa que vai a jogo. Em alternativa, a pessoa 

sentada mais próxima da última pessoa pode ir a jogo a seguir. 

● Isto pode acontecer quantas vezes quiseres ou apenas para que todos tenham a oportunidade 

de ir a jogo uma vez. 
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Vê este vídeo engraçado! 

https://www.youtube.com/watch?v=MCilaPIRd2A  
    Quem está a mentir? 

    Verifica o quão atento está o teu cérebro com a seleção de 17 perguntas e enigmas engraçados. 

  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MCilaPIRd2A
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Honestidade 

FAIXA ETÁRIA 14 – 16 
Hábito  A honestidade é a qualidade ou o facto de ser verdadeiro, sincero e justo. A 

honestidade requer vários outros traços de personalidade, tais como bom 
julgamento, responsabilidade, lealdade e coragem.  

 

1. Honestidade é quando se fala a verdade e se age com veracidade. 

 

O que é honestidade? Honestidade significa mais do que não mentir. Uma definição 
mais completa de honestidade mostra que uma pessoa honesta não faz coisas que 
são moralmente erradas. Se algo que se está a fazer infringe a lei ou deve ser 
escondido dos demais porque vai ter problemas, provavelmente não se está a ser 
honesto. Portanto, a honestidade é falar e agir com verdade. Vejamos o que é cada 
tipo de honestidade. 

 

2. Honestidade é sobre o que se diz 

 

Honestidade significa que não se dizem coisas sobre pessoas que não são 
verdadeiras. Não se está a ser honesto se se inventam rumores sobre alguém ou se 
se partilham rumores que outra pessoa inventou. 

Ser honesto significa que se admite as suas ações, mesmo que tal traga 
consequências negativas. Não está a ser honesto se negar ter feito algo de errado 
quando realmente o fez. Honestidade significa que explica como é que uma situação 
realmente aconteceu. Não está a ser honesto se disser que algo aconteceu de uma 
forma quando realmente aconteceu de outra forma. 

 

3. Honestidade também está na forma como se age 

 

Esta parte da definição de honestidade inclui não esconder a verdade (enganar), 
não quebrar as regras para ganhar uma vantagem (enganar/ fazer batota), e não 
tomar algo que não é seu (roubo) e qualquer outra ação que se iria esconder porque 
é contra o que se considera moralmente correto. 

 

4. Ser honesto consigo mesmo 

 

Outra parte da definição de honestidade é se se trata a si próprio da mesma 
maneira. Ser honesto consigo próprio significa que sabe realmente porque age de 
uma certa maneira ou se o que diz a si próprio é verdade. 

Não está a ser honesto consigo mesmo se está a tentar convencer-se de que não fez 
realmente algo de errado, ou de que não foi assim tão mau, mesmo que realmente 
o tenha feito. 
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Glossário de 
termos 

Honestidade 

● apenas fazer ou dizer coisas que sejam verdadeiras e moralmente corretas. 

A honestidade é construída a partir de atributos positivos tais como 

veracidade, justiça, sinceridade, confiança, franqueza 

● dizer a verdade (não mentir) 

● agir de uma forma que seja verdadeira e não esconda a verdade (não 

enganar) 

● só fazer coisas que sejam moralmente corretas (não roubar ou enganar) 

 

Consciência 

A voz que surge na sua cabeça e o sentimento que sente no seu coração que lhe 

diz se algo está certo ou errado. 

 

Verdadeiro 

Como algo realmente é ou como realmente aconteceu. 

 

Moralmente correto 

Comportamento que uma sociedade considera correto ou "certo". O código moral 

de uma sociedade define que ações e intenções estão certas e erradas. 

"Mentira piedosa" 

Mentir pode ser necessário ou bom em algumas situações, para evitar ferir os 

sentimentos de alguém ou para lhe dar esperança. 

 

Recursos e 

materiais 

Ficha de trabalho, texto, vídeo, papel, caneta 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

 Atividade 1: O que é a Honestidade? 

Definir honestidade (a definição no dicionário) e dar exemplos e sinónimos, 

refletir sobre o valor da honestidade. 

Em casa: Analisar traços e ações de alguém que construiu uma "boa reputação". 

(Encontra uma pessoa popular, ou membro da tua família). 

 

Atividade 2: Livro de texto 

 

Trabalha em pequenos grupos com os teus colegas de turma para identificar e 

listar quais os valores que estão a ser tratados numa passagem de uma das 

histórias seguintes. 

 

Discutir a moral das histórias em termos de dizer a verdade. 

 

An Honest Kid - história verídica  

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

baseado no basebol) mereceu o reconhecimento na revista Sports Illustrated.  

O rapaz de sete anos chamado Tanner Musey, cuja reputação de honestidade lhe 
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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 tinha 

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

 

The boy who cried wolf’  

Song by Passenger 

 
Well, I am the boy who cried wolf And I know I've lied in the 

past 

But last night I saw his yellow eyes shining in the dark  

Yeah, I know I spun tales with his voice 

And I open my mouth too fast 

But last night I saw his footprints in the path 

Well, I could swim every sea from south pole to north  

But I know I'll only ever be the boy who cried wolf  

Well, I am the shepherd's only son 

And I know what a joke I've become 

I have an honest heart but I have lies on my tongue  

I don't know how it started or where it came from  

And you have no reason and I have no proof 

But this time I swear, I'm telling the truth  

I saw that old wolf, from tail to tooth 

And I know that he's hungry and he's coming down too  

Well, I could swim every sea from south pole to north A 

nd I could climb every tree and scale every course  

And I could share only the truth from this day forth 

But I know I'll only ever be the boy who cried wolf  

Oh, oh, I am the boy who cried wolf 

Oh, oh, I am the boy who cried 

https://www.youtube.com/watch?v=v81aY4JPFUo 
 
 
Honesty, 
song by Billy Joel & lyrics 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v81aY4JPFUo
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If you search for tenderness 

It isn't hard to find 

You can have the love you need to live But if you look for 

truthfulness 

You might just as well be blind 

It always seems to be so hard to give Honesty is such a lonely word 

Everyone is so untrue 

Honesty is hardly ever heard And mostly what I need from you 

I can always find someone 

To say they sympathize 

If I wear my heart out on my sleeve But I don't want some pretty 

face To tell me pretty lies 

All I want is someone to believe Honesty is such a lonely word 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw 
 

 
Blood of a Mole, 
Short story by Zdravka Eftimova  
Pdf 
 

 

Truth And Honesty - YouTube,  

Aretha Franklin 

------------- 

I would like to see you play your cards  

Reveal your hands and show your heart Maybe we could get it back 

With truth and honesty that's what we need to hold on  

To the good stuff we believe in 

Before we land up loose and sad and free  

Before we find that it's gone 

We could pull it back together, truth and honesty  

Open up your hands, show me your heart 

Let's stay up till dawn and talk it out 
  

Oh, truth and honesty that is what we need to hold on  

To the good stuff we believe in 

Before we land up loose, sad and free 
Before we find out all that is gone 

We could pull it back together with truth and honesty, oh 

Open up your hands, show me your heart 

Truth and honesty, oh, that's what we need to hold on  

To the good stuff we believe in 

    

https://www.youtube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw
http://nchumanities.org/sites/default/files/f-%20Evtimova-Blood%20of%20a%20Mole.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DfHFK0hyiD8
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Atividade 3 
Discutam em grupos 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? 
 
Pensem sobre os seguintes aspetos: 

● 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 

  Observa o vídeo. 

  Escreve sobre como o bem comum é uma motivação para ser honesto.  

 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Honestidade significa mais do que não mentir. Uma definição mais completa de 

honestidade mostra que uma pessoa honesta não faz coisas que são moralmente 

erradas. Portanto, honestidade é falar e agir com verdade. 

Honestidade significa que não se dizem coisas sobre pessoas que não são 

verdadeiras. 

Ser honesto consigo próprio significa que sabe realmente porque está a agir de uma 

certa forma ou se o que diz a si próprio é verdade. 
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Honestidade 

FAIXA ETÁRIA 16 – 19 
Hábito  Reflete sobre o passado das diferentes civilizações. 

 

Analisa a existência de uma cultura comum a todos os humanos.  

 

Tem mente aberta. 
Glossário de 
termos 

Herança - património - transferência cultural - cultura internacional - base e 

conhecimento científico - intercâmbio intercultural - tolerância 

Recursos e 

materiais 

Imagens e fotografias  

Pesquisas na Web 

 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Os estudantes devem formar pequenos grupos. 

Cada grupo escolhe um assunto e responde às perguntas. 

Para o documento em pirâmide: investigar sobre o cérebro do ser humano + 

o elemento base na arquitetura. Há duas explicações científicas. 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Com o objetivo de progredir na sua investigação, aplica alguns exemplos relativos 

ao teu próprio país (desporto, publicidade, comunicação...) 

 
 
 

Ficha de trabalho 

HONESTIDADE - TER A MENTE ABERTA 

 

Trabalho multidisciplinar: ciência/história/filosofia/L1/geografia 

 

1. ARQUITETURA 

1º documento 

 

 

Perguntas: 

A - Colocar as pirâmides no documento abaixo num mapa mundo. 

B - Porque pensas que a pirâmide é um modelo arquitectónico tão 
repetido? 

C - O que nos indica esta repetição desta estrutura triangular nas 
diferentes civilizações? 
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2º documento 

 
Pirâmide do Louvre, 1989 

Paris, França 
Arquiteto sino-americano: Leoh Ming Pei 

 
Casa purâmide, 2013 

México 
Los Azures 

 
Arquiteto mexicano: Juan 

Carlos 

Palácio da Paz e Reconciliação, 2006. 
Nur-Sultan, Casaquistão.  

Arquiteto britânico: Norman Foster. 

 
Transamerica ; 1972.  
São Francisco, EUA.  

Arquiteto americano: William Pereira 

 

 

Estas estruturas arquitectónicas piramidais pertencem ao século XX. 

● Em que projetos se encaixam estas pirâmides? Observa a variedade das funções que desempenham e sua 
localização geográfica distinta. 

● Procura o símbolo do número 3 e do triângulo. 
● O que se deduz da estrutura psíquica ou acerca do cérebro do ser humano? 

 

     Resumo 

 

 

 

 

  

MEDIA e COMUNICAÇÃO 

3º documento  
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                        Imprensa                                                      Campanha publicitária de comunicação da marca Benetton 

 

Dá um título a cada imagem. Qual é a iconografia que mais te faz pensar? Justifica. 

Encontra outra campanha contra o racismo no teu país. 

 

 

      Resumo 

 

 

 

 

 

 

CIÊNCIA 

 - O que nos dizem estes documentos históricos sobre o legado da matemática para o mundo ocidental? 
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Estudiosos de uma biblioteca abássida de escrita científica árabe   Escritos científicos árabes 

 
 

Resumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINEMA e FUTEBOL 

 

                                             
Filme realizado por Clint Eastwood - 2009                                          «black-blanc-beur»:  

                                                                                              Fórmula usada para designar a equipa de futebol francesa  

 

 

Sobre o filme:  

● Qual é o tema deste filme?  
● Quem é / foi Nelson Mandela?  
● Em que consiste a sua trajetória política e os seus sucessos para ligar o seu povo? 

 

Sobre o futebol:  

● Conheces os nomes dos jogadores desta equipa?  
● No teu país também há equipas mistas que, em conjunto, conseguem realizar grandes feitos? 

 

 

Resumo: 
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Equidade 

FAIXA ETÁRIA 6 – 10 
Hábito  - Observar sinais externos de diferenças. 

- Levantar questões sobre as diferenças que existem entre as pessoas. 
- Refletir sobre se as diferenças entre as pessoas causam dificuldades nas relações 
que são estabelecidas entre todos. 
- Explorar o conceito de Diversidade e Inclusão. 
- Considerar e respeitar as diferenças entre as pessoas. 

Glossário de 
termos 

Diferenças - Diversidade - Respeito - Amizade - Inclusão - Ajuda mútua - Altruísmo 
- Partilha - Cidadania 

Recursos e 

materiais 

Lápis ou caneta 
Borracha 
Lápis coloridos 
Ficha de trabalho 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

1ª Dinâmica: "Faz toda a diferença"! 
1. Segue as instruções do professor, movendo-te de acordo com os critérios 
propostos. 
Refletir sobre os atributos utilizados (cabelo e cor da pele) na dinâmica e discutir o 
conceito de diversidade. 
 
2ª Dinâmica: "Eu percebo a diferença". 
" Observar as diferenças entre si e os outros.  
" Fazer as seguintes propostas na folha de papel distribuída: 
- Desenha a tua mão a lápis ou caneta, sozinho ou com o apoio de um colega de 
turma e/ou professor; 
- Olha para os teus colegas de turma. Em cada dedo, desenh um colega de turma à 
tua escolha. Não te esqueças de destacar alguns dos seus atributos (cor e tamanho 
do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, se usa óculos, etc.); 
- Reflete sobre as diferenças entre ti e os colegas que desenhaste; 
- Completa a frase "Um punhado de..." com palavras que ajudam a combater as 
diferenças nas relações entre as pessoas. 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Quando reconhecemos as diferenças e as respeitamos, é possível construir 
relações mais ricas e mais inclusivas.  
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Fichas de trabalho/ exercícios/ atividades 

 
Dinâmica: Somos iguais e diferentes 

🖉 Desenha o contorno da tua mão 

🖐 Desenha os teus colegas em cada dedo. 

 
 

               Uma mão cheia de… 
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Estes teus cinco colegas são iguais uns aos outros? O que há de diferente em eles? É o cabelo? Ou a cor dos 

olhos? Ou o seu jogo preferido? Ou a cor da sua pele? Ou a forma como falam? Ou as pessoas com quem 

vivem? 

☺ Escreve algumas dessas diferenças: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 Pensa em palavras que ajudam a combater a diferença nas relações entre as pessoas. Pensa na frase "Uma 

mão cheia de..." 
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Equidade 

FAIXA ETÁRIA 10 – 14 
Hábito  Equidade - Promover a igualdade de oportunidades para os membros do grupo, 

tendo em conta as diferenças entre as pessoas. 

Glossário de 
termos 

Equidade 

Recursos e 

materiais 

Caixas e objetos pessoais (3 objetos por aluno) 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

1º Os alunos trazem para a aula três objetos que os descrevem e aspetos da sua 

identidade social, e colocam-nos numa caixa individual; 

2º O professor partilha primeiro a sua própria caixa; 

3º Os alunos preparam a atividade e apresentam as suas caixas e objetos (3 a 5 

minutos) 

4º Após todas as apresentações estarem concluídas, fazem uma reflexão conjunta 

com a turma. O objetivo é aprender algo novo sobre os seus colegas de turma ou 

sobre eles próprios e refletir sobre as suas identidades sociais.  

 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Os estudantes podem decorar o exterior das suas caixas com imagens que 
descrevem como acreditam que os outros os veem. 

 
Ficha de trabalho/ Exercícios…. 

1º Traz para a aula três objetos que te descrevem e aspetos da tua identidade social e coloca-os numa 

caixa; 

2ª Ouve a partilha do teu professor; 

3º Prepara a atividade e apresenta a tua caixa e os seus objetos (3 a 5 minutos); 

4º Depois de terminar todas as apresentações, reflete o que aprendeste sobre os teus colegas e sobre ti 

próprio (o que te torna único, diferente de todos os outros).  
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Equidade 

FAIXA ETÁRIA 14 – 16 
Hábito  A equidade é a capacidade de dar a cada indivíduo o que ele merece, não em 

termos de justiça teórica ou igualdade, mas tendo em conta as suas necessidades, 
antecedentes e situações específicas. 

Glossário de 
termos 

Equidade 
Equilibrio 
Correção 

Recursos e 

materiais 

Quadro; fita-cola; papel  

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Fase 1: O professor pede aos alunos que dêem uma definição da palavra 
"equidade" com um sinónimo, uma perífrase ou um circunlóquio. 
Etapa 2: Discussão coletiva: o que é equidade? Duas opções: o professor desenha 
uma linha no chão da sala de aula com a fita adesiva e em ambos os extremos da 
linha coloca duas folhas com 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. 
Etapa 3: O professor envolve os alunos com novas questões, de modo a 
acrescentar novas questões e algum material extra para a reflexão. No final do 
debate, o professor pede aos alunos que se reposicionem na linha, à luz da última 
discussão. 
Etapa 4: Discussão sobre um desenho (ver abaixo) 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

 

  

EQUIDADE É 
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Equidade 

FAIXA ETÁRIA 16 – 19 
Hábito  A equidade é a capacidade de dar a cada indivíduo o que ele merece, não em 

termos de justiça teórica ou igualdade, mas tendo em conta as suas necessidades, 
antecedentes e situações específicas. 

Glossário de 
termos 

Equidade: justiça social 
Meritocracia: seleção e avaliação de acordo com o mérito 

Recursos e 

materiais 

Quadro branco  
Dois currículos fictícios, mas realistas 
Duas biografias fictícias, mas realistas 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Etapa 1: 
Discussão sobre duas questões: 
1 O que significa a palavra "meritocracia"? 
2 É a meritocracia uma forma de equidade? 
Etapa 2:  
O professor pede aos grupos que atuem como um comité de seleção de pessoal 
para uma grande empresa. Eles têm de comparar dois currículos. No final, eles 
têm de escolher o melhor candidato de acordo com a meritocracia 
Etapa 3:  
O professor dá aos alunos duas comunicações com uma pequena biografia de 
cada candidato. 
Após a reedição das biografias, cada grupo pode confirmar ou reconsiderar a sua 
decisão. 
Etapa 4:  
O professor coloca aos alunos a mesma questão da fase 1: A meritocracia é uma 
forma de equidade? 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Os dois currículos, fictícios mas realistas, devem ser ligeiramente diferentes e não 
deve ser dada qualquer informação sobre os antecedentes das duas pessoas. 
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 privadas e universitárias do seu país e no 
estrangeiro. 
O candidato com o currículo ligeiramente pior deveria pertencer à classe 
trabalhadora: os pais deveriam ter um nível de educação e profissão baixo ou 
médio e o candidato deveria ter frequentado a escola pública e a universidade na 
sua própria cidade. 
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Respeito 

FAIXA ETÁRIA 6 – 10 
Hábito  Respeito para trabalhar eficazmente em diversas equipas 

Definição: 

- ter alguém ou algo em estima 

- aceitar diferenças pessoais 

- aceitar regras e papéis sociais 

- tratar os outros com cortesia 

- tratar os outros, a forma como gostaria de ser tratado 

Glossário de 
termos 

Termos relacionados: 

sinónimos: admirar, boa opinião, honra, reverenciar, estima, apreço 

antónimos: desprezar, ridicularizar, desrespeitar, gozar  

Palavras de que precisa: 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. 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 .........? 

Recursos e 

materiais 

Manual (papel e lápis) 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Qual é o som do respeito (escreve, fala, toma notas) 
 
Pré-atividade como trabalho de casa 
- Os alunos são convidados a refletir sobre a língua e a escrever palavras, frases 
respeitosas que usamos frequentemente. 
São dados exemplos - olá, bom dia, como está, peço desculpa, etc.., 
 
Atividade como correção de trabalhos de casa 
- 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. 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Fazer um portfólio sobre Respeito 
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Respeito 

FAIXA ETÁRIA 10 – 14 
Hábito  Respeito para trabalhar eficazmente em equipas diversas 

Definição: 

- ter alguém ou algo em estima 

- aceitar diferenças pessoais 

- aceitar regras e papéis sociais 

- tratar os outros com cortesia 

- tratar os outros, a forma como gostaria de ser tratado 

Glossário de 
termos 

Ser educado; desrespeitoso; insulto; vergonha; assediar ou maltratar; abertura de 
espírito 

Recursos e 

materiais 

Flashcards impressos ou folhas de papel fornecidas pelo professor 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

RESPEITO vs DESRESPEITO (role-play) 
 

• O professor fornece aos alunos cartões  que apresentam situações que 
lidam com respeito ou falta de respeito. 

• Alguns de alunos devem agir de acordo com a situação. 
•  Depois, a turma tentará adivinhar qual foi a situação. 

 

 

Ficha de trabalho/ exercícios…. 

 

RESPEITO vs DESRESPEITO (role-play) 

Em pares, utilizar as seguintes sugestões e agir de acordo com uma das situações que lidam com 

respeito ou desrespeito. A turma tentará adivinhar qual é a situação. 

 

- 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. 
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- 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. 

- 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 para trabalhar eficazmente em equipas diversas 

Definições: 

- ter alguém ou algo em estima 

- aceitar diferenças pessoais 

- aceitar regras e papéis sociais 

- tratar os outros com cortesia 

- tratar os outros da forma como gostaria de ser tratado 

Glossário de 
termos 

Termos relacionados 

sinónimos: admirar, opinião elevada, honra, reverenciar, estima, apreço 

antónimos: desprezar, ridicularizar, desrespeitar, zombar, gozar 

palavras de que precisa: citação; exigência; básico vs. base; homem vs. homem; 

mulher vs. mulher; direitos humanos; humanidade; povo negro; povo de cor; afro-

americano; respeitoso; desigualdade e injustiça social; hino; empoderamento 

feminino; lutas sociais; exigência 

Recursos e 

materiais 

Quadro Interativo 

Computador com ligação à internet 

Google Classroom/ MS Teams 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

1ª atividade: LER A CITAÇÃO, FALAR, FAZER INVESTIGAÇÃO (warm-up) 
• Os alunos são convidados a ler uma citação sobre "respeito" de Aretha 

Franklin. 

• Breve conversa sobre as reflexões dos alunos através de Perguntas e 

Respostas. 

• Os alunos são convidados a fazer pesquisa online a fim de obterem 
informações sobre Aretha Franklin, bem como a canção "Respect". 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Não há nada de ofensivo em perguntar qual é a forma educada de falar sobre as 
pessoas 

 

 

 

 

 

 



LIVRO DE ATIVIDADES 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships  

Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277   79 

 

Ficha de trabalho/ Exercícios 

1ª atividade: LÊ A SEGUINTE CITAÇÃO, DISCUTE, INVESTIGA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Todos exigimos e 

queremos respeito, homem 

ou mulher, preto ou branco. 

É um direito básico 

enquanto ser humano”.  

– Aretha Franklin 
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Respeito 

FAIXA ETÁRIA 16 – 19 
Hábito  Respeito para trabalhar eficazmente em equipas diversas 

Definição: 

- ter alguém ou algo em estima 

- aceitar diferenças pessoais 

- aceitar regras e papéis sociais 

- tratar os outros com cortesia 

- tratar os outros, a forma como gostaria de ser tratado 

Glossário de 
termos 

• Lugares e regras.   
• Os papéis das pessoas, opiniões, cultura, tradições, sentimentos; 
• Os direitos humanos e civis; 
• O ambiente; o planeta Terra; 
• Os animais; 
• Coisas. 

Recursos e 

materiais 

• Caneta e papel, e um quadro ou qualquer dispositivo com ligação à 
Internet e uma sala virtual 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

BRAINSTORMING (discussão + mind map) 
 

• Através de uma série de perguntas fornecidas pelo professor, os alunos 
falam e tentam definir o significado de respeito. 

• As respostas dos alunos são selecionadas e agrupadas num mapa mental. 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

• A atividade pode ajudar o aluno a fazer um portefólio sobre respeito. 
• Os alunos podem concentrar-se nas suas experiências pessoais para levar 

a cabo a tarefa. 
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Integridade 

FAIXA ETÁRIA 6 – 10 
Hábito  É um grande desafio para as crianças comportarem-se corretamente durante a 

aprendizagem online. É preciso conhecer as regras através do ensino à distância e 
agir corretamente. 
 

Glossário de 
termos 

palavras-chave, terminologia 
Integridade, respeito, regras, bom comportamento 

Recursos e 

materiais 

Online 

Jogo:  Certo ou errado 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

1. O professor mostra o cartaz (apresentação do PPT) 

2. Discutir cada pictograma nos diapositivos.  

3. Dividir a turma em dois grupos. O primeiro grupo recebe cartões com imagens 

mostrando comportamentos diferentes durante a aula online e o segundo grupo 

recebe sinais SIM / DIREITO ou NÃO / ERRADO.  

4. As crianças (1º grupo) um a um mostram um cartão e as crianças do outro grupo 

um a um voltam a mostrar um sinal SIM ou NÃO.  

5. Trocar as cartas/ os sinais e jogar novamente.  

6. Discutir as respostas e tirar algumas conclusões. 

 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

As regras são para manter 
 
Cartões e sinais 
 
PPT  
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Integridade 

FAIXA ETÁRIA 10 – 14 
Hábito  Aprenderá o que é a integridade e como ela afeta outras pessoas. Através de 

muitos vídeos e fotografias, compreenderá os diferentes tipos de manifestação de 
bondade, o que os fará refletir sobre a importância de uma pessoa demonstrar 
integridade. 

Glossário de 
termos 

palavras-chave, terminologia  
honestidade, bondade, fazer a coisa certa, justiça, compaixão 

Recursos e 

materiais 

online 

Apresentação 
Materiais em vídeo 
Fotos 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

1.Discussão das situações do PowerPoint 

  

2.Vê os vídeos sobre este tema. 
3.Discussão sobre o PP 
 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

A integridade é fazer a coisa certa, mesmo que ninguém esteja a ver. 
Escolher sempre a bondade. 
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Integridade 

FAIXA ETÁRIA 14 – 16 
Hábito  Integridade - utilizar as TIC de forma precisa, ética e segura 

Explorando a segurança na Internet, 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. 

Glossário de 
termos 

Padlet: Uma aplicação onde pode guardar links para serem vistos durante a aula. 

Recursos e 

materiais 

Padlet com vários links sobre Internet Safety : webpages, youtube videos, online 

games, podcasts, etc. 

Acesso ao  Teams ou Google Classroom:   

Exemplo de padlet: Internet Safety 

Computadores 
Tablets 
 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

1. Crianças veem os recursos através da ferramenta Padlet. 
2. As crianças trabalham em grupos para formular e criar um conjunto de 

regras para a utilização segura da Internet. 
3. As crianças veem e avaliam o trabalho umas das outras. 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Incentivar as crianças a partilhar com o professor quaisquer novas ligações que 
possam ser acrescentadas ao recurso de Padlet. 
Encorajar os alunos a criar o seu conjunto de regras de segurança na Internet 
utilizando ferramentas, aplicações e métodos que já conhecem. 

 

 

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

FAIXA ETÁRIA 16 – 19 
Hábito  A integridade é a prática de ser honesto e de 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 próprias ações.  
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. 
 

Glossário de 
termos 

Integridade, retidão, honra, bom caráter, moralidade, nobreza,  virtude, 
decência, justiça, sinceridade, veracidade, confiança, integridade 

Recursos e 

materiais 

Computador, tablet, ligação à Internet  

Acesso à plataforma  Teams ou Google Classroom para trabalhar online nas aulas, 

trabalhos de grupo e partilhar informação no  Popplet – Mapa Mental sobre 

Integridade, Padlet – Importância da integridade (situações da vida real) 

Trabalho criativo - LinoIt – Código de honra BookCreator ou MS Sway– poema, 

história  OnlineMovieMaker- vídeo, filme, canção,  Paint.net – desenhar, pintar 

Links a vários recursos: Child focus- adolescentes; Child focus- a escolha certa 

 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Trabalho em aulas online - Reuniões de turmas/grupos através das 
plataformas  Teams ou Classroom 
 
Lição 1 
1. Criar um mapa e-mind - Popplet - Mapa mental da integridade 
Dividir a turma em 5-6 pequenos grupos e brainstorming 4-5 definições 
(sinónimos) / qualidades de integridade pessoal, fazendo a vós próprios a 
pergunta: O que significa para vós a palavra "integridade"? 
Reúnam a turma e façam com que os grupos partilhem os resultados. Trabalhem 
em conjunto e criem o mapa comum de e-mind (as definições mais relevantes e 
importantes serão escritas nas caixas vermelhas). 
2. Dá um exemplo de cada uma das tuas sugestões relacionadas com a utilização 
das TIC e da Internet 
3. Vê e discute diferentes exemplos de utilização das TIC e da Internet - netiqueta, 
etc. - links para recursos vários: Focalização na criança - adolescentes; Focalização 
na criança - escolha certa. 
4. Discute e escreve a tua própria definição do hábito Integridade: O que é que a 
palavra "integridade" significa para ti? Conhece o significado da palavra. 
 
Lição 2 
1. Comentário sobre as citações de celebridades relacionadas com a integridade. 
Escolhe 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 

about:blank
https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
http://linoit.com/users/ANankova/canvases/Integrity%20-%20Honor%20code
https://bookcreator.com/
https://www.office.com/launch/sway?auth=2
https://moviemakeronline.com/
https://www.getpaint.net/download.html
https://www.childfocus.be/fr/search/adolescents
https://www.childfocus.be/fr/media-center/target_audience/young-people-89


LIVRO DE ATIVIDADES 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships  

Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277   96 

 
ACREDITO QUE CADA DIREITO IMPLICA UMA RESPONSABILIDADE; CADA 
OPORTUNIDADE, UMA OBRIGAÇÃO; CADA POSSE, UM DEVER. 

John D. Rockefeller Jr. 
 
A INTEGRIDADE NÃO NECESSITA 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 AUTOESTIMA. PREOCUPE-SE MAIS COM 
O SEU CARÁCTER. A INTEGRIDADE É A SUA PRÓPRIA RECOMPENSA. 

Laura Schlessinger 
 
A INTEGRIDADE É DIZER A VERDADE A MIM PRÓPRIO. E A HONESTIDADE É DIZER 
A VERDADE A OUTROS. 

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 SE 
OLHAR PARA LÁ 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 tuas citações favoritas de integridade da lista? Porquê? 
  Descreve uma pessoa que conheças ou que tenhas aprendido sobre quem 
tem integridade. O que é que mais admiras 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 possuis que te ajudam a viver com integridade? Que 
competências gostarias de melhorar? 
  Como é que as pessoas aprendem a desenvolver a integridade? 
 
Lição 3 
1. Cria um Padlet – Importância da Integridade (situação de vida real) 
Dividir a turma em 6 pequenos grupos e defender diferentes cenários para 
discussão. Cobrir tópicos como comportamento antiético/ético.  
Escrever e inserir abaixo as imagens das colunas de cada grupo/ vídeos/ 
comentários no Padlet. 
 

https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp


LIVRO DE ATIVIDADES 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships  

Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277   97 

1. Discutir em conjunto com a classe e definir a importância da integridade 
na vida real (quando estamos a utilizar as TIC, Internet - Regras).  

 

Lições 4 e 5  
1. Trabalho Criativo 

❖ Dividir a turma 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. 

❖ 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 
(em linha). Envolver os alunos no desenvolvimento de normas de comportamento 
para a sala de aula que estejam enraizadas na integridade. 

❖ Criar/escrever poemas, acróstico, histórias sobre a integridade do hábito, 
usando BookCreator ou MS Sway 

❖ Criar um role-play, um pequeno filme/video apresentando situações de 
integridade. Fazer uma entrevista com os personagens principais - 
OnlineMovieMaker. 

❖ Escrever, compor, tocar e cantar uma canção... OnlineMovieMaker. 

❖ Fazer um desenho ou pintura mostrando Arte e Integridade -  Paint.net 
 

2. Apresentar os resultados e fazer uma conclusão/uma visão geral com toda a 
turma. 
 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Sinónimos de integridade: bondade, honestidade, retidão, honra, bom caráter, 
moralidade, nobreza, virtude, decência, justiça, sinceridade, veracidade, 
confiança, integridade, integridade 
Pesquisa de exemplos na Internet 

 

 

 

http://linoit.com/users/ANankova/canvases/Integrity%20-%20Honor%20code
https://bookcreator.com/
https://www.office.com/launch/sway?auth=2
https://moviemakeronline.com/
https://moviemakeronline.com/
https://www.getpaint.net/download.html
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Autocontrolo 

FAIXA ETÁRIA 6 – 10 
Hábito  Controla os teus sentimentos 

Glossário de 
termos 

Autocontrolo 

Recursos e 

materiais 

Lápis e lápis de cor 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Ouve atentamente a história, que o teu professor vai contar: "Carlos é um rapazinho, 
que tem um jardim. Nele plantou tomates. Rega-os e cuida deles com muito carinho. 
Um dia chegou um rapaz, exatamente quando os tomates estavam maduros. O rapaz 
apanhou-os e comeu-os. Carlos ficou muito zangado e gritou com o rapaz. 
Desenha o rosto, que é a resposta correta à pergunta. Depois, faz dois exercícios e 
escreve duas frases por cada tarefa. De seguida faz as palavras cruzadas no 3º 
exercício. 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Descobre quem é a personagem principal e coloca-te no seu lugar. 

 
 

Ficha de trabalho/ exercícios…. 

1.Assinala a cara que corresponde ao Carlos. 

      

 

2. Escreve duas frases mostrando como o Carlos deveria ter reagido à situação, sabendo que o outro 

rapaz não tem ninguém para cuidar dele e estava com muita fome: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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3.Faz as palavras cruzadas 

 

 1     a      

   2   u      

     3 t      

     4 c      

     5 o      

6      n      

 7     t      

   8   r      

    9  o      

    
1
0  l      

     
1
1 o      

 

 

1. O que devo fazer antes de agir. 

2. Quando um amigo está em dificuldade eu devo__________ 

3. Mesmo que pareça difícil eu devo___________ 

4. Devo pensar primeiro com a _____________ e só depois com o coração. 

5. Tenho de ___________antes de agir.  

6. Estou muito feliz, alegre. 

7. Devo estar _____________aos meus amigos. 

8. O João empurrou-me e eu fiquei no mesmo sítio. 

9. Quando estou sem amigos, sinto-me _________________. 

10. Quando me porto bem sinto-me contente. 

11- Precisamos de ______________os outros.  
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Autocontrolo 

FAIXA ETÁRIA 10 – 14 
Hábito  O autocontrolo pode parecer simples, mas é realmente uma competência 

complexa. De facto, faz parte de um grupo de competências que nos permitem 
gerir os nossos pensamentos, ações e emoções para que possamos fazer as coisas. 
Imaginem estar em casa de alguém para jantar e têm muita sede. Poderia inclinar-
se sobre a mesa e agarrar a garrafa de água antes que qualquer outra pessoa a 
possa obter. Ou pode esperar um minuto e pedir a alguém que a passe. 

Glossário de 
termos 

Disciplina 

Recursos e 

materiais 

Caneta e papel 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Discutir em pequenos grupos e tentar escrever as respostas de três perguntas. Faz 
uma escolha de grupo para as respostas. 
Como se define "autocontrolo"? 
Como é que é quando alguém tem autocontrolo? 
Como é que o autocontrolo te ajuda a evitar e a ultrapassar a tentação? 
Alguma vez te arrependeste das tuas ações depois de não teres demonstrado 
autocontrolo? 
O que dirias para ajudar outra pessoa a evitar as escolhas que fizeste nessas 
situações? 
Qual é a coisa mais louca que alguma vez viste alguém fazer quando não tinha 
autocontrolo? 
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Autocontrolo 

FAIXA ETÁRIA 14 – 16 
Hábito  O autocontrolo pode parecer simples, mas é realmente uma competência 

complexa. De facto, faz parte de um grupo de competências que nos permitem 
gerir os nossos pensamentos, ações e emoções para que possamos fazer as coisas. 
Imaginem estar em casa de alguém para jantar e têm muita sede. Poderia inclinar-
se sobre a mesa e agarrar a garrafa de água antes que qualquer outra pessoa a 
possa obter. Ou pode esperar um minuto e pedir a alguém que a passe. 

Glossário de 
termos 

Disciplina 

Recursos e 

materiais 

Papel e caneta 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Cada grupo tem 5 minutos para comentar a situação - sozinhos 
Em seguida, apresentam as suas opiniões sobre a mesma ao resto da turma. 
Após a última apresentação, cada aluno pode exprimir uma opinião sobre a 
situação de outro grupo. 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Ouve com atenção e tenta compreender cada situação. Tomar notas. Após a 
última apresentação, podes fazer perguntas e/ou expressar uma opinião para 
iniciar uma discussão. 

 
Ficha de trabalho…. 

Situação Nº.1 

Jogos Olímpicos de Inverno – Corrida Biatlon – Início 15km 

Escreve aqui os teus comentários 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situação No.2 

Final do Campeonato do mundo de futebol 

Escreve aqui os teus comentários: 
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Situação Nº.3 

Jogo de ténis em Wimbledon 

Escreve aqui os teus comentários: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situação Nº4 

Em casa 

Escreve aqui os teus comentários: 
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Autocontrolo 

FAIXA ETÁRIA 16 – 19 
Hábito  As pessoas utilizam uma variedade de termos para autocontrolo, incluindo 

disciplina, determinação, coragem, força de vontade. 
Os psicólogos tipicamente definem autocontrolo como: 
- A capacidade de controlar comportamentos a fim de evitar tentações e de 
alcançar objetivos; 
- A capacidade de atrasar a gratificação e resistir a comportamentos ou impulsos 
indesejados; 
- Um recurso limitado que pode ser esgotado. 
 

Glossário de 
termos 

DISCIPLINA - deriva da palavra latina "Discipulus" que significa aprender. É a 

mesma raiz da qual a palavra discípulo é tirada. Literalmente, a disciplina é um 

modo de vida de acordo com certas regras. É uma espécie de autocontrolo 

refletido em ações públicas. Este controlo não é forçado sobre o indivíduo. Flui 

de dentro para fora. Por conseguinte, a disciplina é espontânea e não uma mera 

submissão à autoridade de uma forma obediente. 

FORTALEZA - força mental e emocional para enfrentar com coragem dificuldades, 

adversidades, perigos ou tentações. 

FORÇA - é um fator físico, mental, ou emocional que causa tensão corporal ou 

mental. As tensões podem ser externas (do ambiente, psicológicas, ou situações 

sociais) ou internas (doença, ou de um procedimento médico). O stress pode 

iniciar a resposta "luta ou fuga", uma reação complexa dos sistemas neurológicos 

e endocrinológicos.  

AUTOCONTROLO - é a capacidade de não mostrar os seus sentimentos ou de não 
fazer as coisas que os seus sentimentos o fazem querer fazer.  

Recursos e 

materiais 

Caneta e “Bilhete de saída” 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Para os atores - entra no papel e sê tu próprio. Não peças conselhos. As tuas 
primeiras reações são muito importantes para o público. 
Para o público - assiste à peça e tenta colocar-se no lugar dos atores. Quando 
ouvir/ver algo incorreto nas reações dos atores - escreve-o no "BILHETE DE 
SAÍDA".  
Na fila "STOP" - marca a "reação incorreta" de acordo com a tua opinião. 
Na fila "PENSAR" - sugere outras reações possíveis. 
Na fila "AGIR" - escreve a explicação de uma possível reação. 
Na linha "REFLETIR" - escreve a possível saída incluindo as tuas sugestões e nova 
reação. 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

CARREGA NO BOTÃO E TORNA-TE UMA ESTRELA 
As emoções surgem rapidamente e por vezes não temos tempo suficiente para 
pensar antes da ação seguinte. Por vezes, as nossas reações podem prejudicar. 
Nesta situação, é importante aprender, como parar a tempo e pensar um minuto. 
As nossas emoções são concebidas para nos proteger numa situação de ameaça. 
Todos os dias temos muitas situações stressantes e podemos aprender 
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estratégias para manter as nossas emoções e tomar boas decisões não 
impulsionadas pelas emoções. Nesta situação stressante, é preciso estar no 
controlo - AUTOCONTROLO 

 
 
Ficha de trabalho/ exercícios…. 

 

BILHETE DE SAÍDA 
Nº.1 

O MEU 17º ANIVERSÁRIO 

 
PARAR 
 

 

 
PENSAR 
 

 

 
AGIR 
 

 

 
REFLETIR 
 

 

 

BILHETE DE SAÍDA Nº. A IDENTIDADE 

 
PARAR 
 

 

 
PENSAR 
 

 

 
AGIR 
 

 

 
REFLETIR 
 

 

 

BILHETE DE SAÍDA 
Nº.3 

A EXCURSÃO 

 
PARAR 
 

 

 
PENSAR 
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AGIR 
 

 
REFLETIR 
 

 

 

BILHETE DE SAÍDA 
Nº.4 

AS NOTAS 

 
PARAR 
 

 

 
PENSAR 
 

 

 
AGIR 
 

 

 
REFLETIR 
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Paciência 

FAIXA ETÁRIA 6 – 10 
Hábito  Paciência é a capacidade, hábito ou ser paciente; suportar o que é difícil ou 

desagradável sem se queixar. 

A paciência é definida como a qualidade de ser paciente, como suportar provocação, 

tédio, infortúnio ou dor, sem queixas, perda de temperamento, irritação, ou algo 

semelhante. 

 

Glossário de 
termos 

Paciência; tolerância; frustração; raiva; queixa; temperamento; irritação; 

aceitação; serenidade;  ser paciente, pessoa calma/paciente. 

 

Recursos e 

materiais 

online 

Portáteis; chromebooks; Ipads; telemóveis; ligação à Internet. 
Acesso ao Google Classroom para trabalhar em aulas online e nas tarefas da 
atividade; para trabalhar individualmente, em pares ou em grupo e para dar 
opiniões, partilhar informação; ter acesso a ligações e outros recursos no  Padlet; 
 
Mapa mental de Paciência :  Bubbl.us; Collect ideas, discuss and vote. 
 

Projetos / Produtos finais:  - Storyboard or BookCreator; Animoto – or Powtoon - 

online video maker; 

 
Ovos de bicho-da-seda (cerca de 20), caixa de cartão, folhas de amora, lupa, pinça, 

microscópio, máquina fotográfica, calendário, material de desenho. 

 

https://padlet.com/
https://bubbl.us/
https://bubbl.us/
https://www.tricider.com/
https://www.tricider.com/
https://www.storyboardthat.com/
https://www.storyboardthat.com/
https://bookcreator.com/online/
https://bookcreator.com/online/
https://animoto.com/
https://animoto.com/
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Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho em aulas / sessões online - Aulas / pares / grupo Google Classroom 

meetings. 

 
 

Aula 1 

Brainstorming de ideias sobre o que é Paciência; o que significa ser paciente ou ter 

paciência; porque é que a paciência é importante? Porque é que precisamos de 

paciência na vida? 

Partilha as tuas ideias, opiniões, e vota em - Tricider 

 
Discussão com toda a turma para se encontrar a melhor definição de Paciência. 
Criação de um mapa mental com as definições consideradas mais  importantes / 

relevantes de Paciência - Bubbl.us . 

 

Após o visionamento dos slides levar os alunos / turma a responder a algumas 

perguntas como: 

Sabes o que é isto?  Para que serve? Qual é a sua utilidade? 

Os alunos poderão fazer pesquisa explorando os links disponíveis no Padlet da 

turma. 

 

Aula 2 

Agora que sabes mais sobre os bichos-da-seda, e sobre a utilidade do casulo, 
observa o ciclo de vida do bicho-da-seda nas suas diferentes fases (desde a fase do 
ovo até à lagarta, pupa e mariposa). 
 
Discussão com toda a turma 
 

Exemplos de perguntas para a discussão: 

Acham que a criação de bichos-da-seda requer paciência? Porque é que a paciência 
é importante? Será que precisamos de paciência na nossa vida quotidiana? Quais 
são os benefícios de ter paciência? Será que podemos melhorar as nossas 
capacidades de paciência? 

 

 

http://www.tricider.com/brainstorming/3TRhm7KetUl
https://bubbl.us/
https://bubbl.us/
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Desafio: 

Que tal criares os teus bichos-da-seda até conseguires o casulo? 

 

Esta atividade requer paciência: Paciência para cuidar e paciência para esperar! 

Aprenderás que ser paciente e saber esperar traz surpresas maravilhosas! 
 
 
No Padlet  da turma descarrega o Doc.  Guião - Criação de bichos-da-seda. 

A embalagem com os ovos poderá ser enviada por correio ou recolhida na escola. 

Segue as instruções. Fotografar, desenhar, registar provas de diferentes fases do teu 

projeto do ciclo de vida dos bichos-da-seda. 

 

Todas as semanas apresenta o ponto de situação no Padlet. 

O(a) professor(a) acompanhar-te-à e ajudar-te-á durante todas as fases deste 

ciclo. 

 

Desfruta da aventura! 

 

Sugestões de produtos finais: 

Cria uma narração digital utilizando Storyboard ; 

Cria um ebook utilizando  o BookCreator   ou um vídeo utilizando  o Animoto ou 
Powtoon 
 
 
Aula 3 
Apresenta o produto final aos teus colegas de turma e partilha as tuas conclusões. 
 
 
Comenta sobre estas citações relacionadas com Paciência: 

● "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 de que as coisas podem acontecer numa ordem 

diferente daquela que tem na 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 tua citação favorita? Porquê? 
Que competências é que uma pessoa precisa de ter para ser um verdadeiro sábio 

https://www.storyboardthat.com/
https://bookcreator.com/online/
https://animoto.com/
https://www.powtoon.com/
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"Um saco de 

truques" 

conselhos e 

sugestões úteis 

para os alunos 

(sábio )? Como se pode aprender a desenvolver / melhorar as capacidades ao nível 

da paciência? 

 

Avaliação da atividade: 
Preenche este questionário. 
 
 
Comecemos a experiência com o início da Primavera, quando as folhas de amoreira 

começam a crescer. As amoreiras são árvores caducifólias! 

 

Além disso, é aí que os ovos começam a eclodir! Como se pode ver, até a natureza 

sabe ser paciente       Os bichos da seda não devem ser expostos à luz solar, pois são 

muito sensíveis à luz directa. (Sol). 

 

A paciência melhora a capacidade de aceitar contratempos e desfrutar muito mais 

da vida. 

A paciência é esperar sem se queixar. 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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Paciência 

FAIXA ETÁRIA 10 – 14 
Hábito  Paciência é 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. 

Glossário de 
termos 

Paciência; Calma 

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. 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

1- O adulto coloca a ferver um copo de água num fogão. 

 

2 - O adulto retira a panela do fogão. Os alunos adicionam à água as três chávenas 

de açúcar, uma colher de chá de cada vez. Assim que o açúcar começar a 

acumular-se no fundo do recipiente, é porque já foi adicionado o açúcar 

suficiente. 

 

3 - Em seguida, o aluno despeja a sua solução saturada de açúcar num frasco de 

vidro transparente. Se desejarem, agora é o momento de usar corantes 

alimentares para tingir a água com açúcar. 

 

4 - Para criarem uma superfície de crescimento para os cristais, amarrem um fio 

de lã ou algodão a meio de um lápis. Amarrem um clipe de papel ou um gancho 

esterilizado semelhante, sem chumbo, à outra extremidade do fio. 

 

5 - Enrolem o fio na solução de açúcar, certificando-se de que o peso está muito 

próximo, mas não toca no fundo do frasco. 

 

6 - Movam o frasco para um local resguardado, mas que possa ser observado de 

perto. Cubram a parte superior com uma toalha de papel ou filtro de café para o 

proteger da contaminação. 

 

7- Tudo o que resta a fazer é observar e esperar. Cerca de 24 horas depois, 

deverão ver cristais a formar-se. Os cristais continuarão a formar-se até que o 

açúcar se esgote. 

  

8 - Finalmente, retirem os cristais e deixe-os secar. Podem guardá-los ou comê-

los. 

 

Assim como os cristais não cresceram imediatamente, às vezes temos que 
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esperar calmamente e leva tempo para conseguirmos o que queremos, para 

conseguirmos uma recompensa pelo nosso esforço. 

 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Se o objetivo for comer os doces, o corante a usar terá que ser corante alimentar. 

Ser paciente é difícil, mas com algum treino, é possível e gratificante! 

 
 
 
 
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. 

      

Manter a calma, mesmo quando algo ou 
alguém me incomoda. 

      

Esperar calmamente.       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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Paciência 

FAIXA ETÁRIA 14 – 16 
Hábito  Paciência é a capacidade, o hábito ou o facto de ser paciente; suportar o que 

é difícil ou desagradável sem se queixar. 

Glossário de 
termos 

Paciência ;Tolerância; Cooperação; Coordenação; Autoconfiança 

Recursos e 

materiais 

 

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 

 

 Padlet:   

https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience 

 Preenche este questionário. 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Esta atividade irá ajudar-te a trabalhar em cooperação e coordenação com os 

outros, bem como promover o relacionamento interpessoal e desenvolver a 

autoconfiança, com um objetivo comum ao grupo. 

 

No final da atividade, serás capaz de: 

- apreciar as qualidades dos outros; 

- ser mais tolerante com os teus colegas;  

- compreender que o trabalho colaborativo e a paciência são fundamentais para 

alcançar determinados objetivos. 

 

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; 

 

https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9


LIVRO DE ATIVIDADES 

ЕRASMUS+ Programme 
Key Action 2 – Strategic Partnerships  

Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277   114 

 

 

 

 

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 – Coloca 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. 
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"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Ao elogiar o outro promove-se a autoconfiança e o relacionamento interpessoal, o 

que facilita o trabalho de cooperação, com vista a um objetivo comum. 

Ser paciente e trabalhar em equipa nem sempre é fácil, mas é necessário para atingir 

determinados objetivos! 

 
 
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. 

      

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 é 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. 

 

As palavras são importantes. As palavras são poderosas. As palavras são a 
nossa voz. As nossas palavras podem confortar, ajudar, dar esperança e 
expressar que compreendemos e “vemos” a pessoa que está diante de nós. 
Obviamente, as nossas palavras também podem fazer o oposto: podem 
magoar, isolar, e fazer com que alguém se sinta insignificante.  

 
Glossário de 
termos 

Palavras; Paciência; Tolerância  

Ajuda vs Dano          Tolerante vs 

Intolerante Comportamento    

Preconceito 

Inclusão ; Compaixão ; Empatia 

Recursos e 

materiais 

 

 

Computadores; Chromebooks; I-pads; telemóveis; ligação à internet. 
Acesso ao Google Classroom para assistir às aulas síncronas e realizar as 
atividades, para trabalho individual, a pares ou em grupo e para dar opiniões, 
partilhar informação; ter acesso a links e outros recursos disponibilizados no 
Padlet;  

 
 
Poll Everywhere; Recolha de ideias, discussão e votação 
Opinião e voz dos alunos -  Linolt  My word  
Canva – Elaboração de pósteres, flyers, slogans, poemas 
Animoto ou Powtoon - elaboração de vídeos online  

   
 Ficha 1 - A importância das palavras 

http://padlet.com/
http://www.polleverywhere.com/
http://en.linoit.com/
https://www.canva.com/
http://animoto.com/
https://www.powtoon.com/
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Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

Trabalho em aulas/ sessões síncronas - Trabalho de pares, grupo ou turma durante 
as reuniões no Google Classroom.  

 
Aula nº 1 

Usar as palavras para encorajar e criar esperança e beleza.  Brainstorm de ideias 

sobre as palavras e os retratos analisados. 

Observa os retratos e respetivas palavras escritas. Refere o que encontras de 

semelhante e o que vês de diferente nos vários retratos. Pear deck. 

Partilha a tua opinião com os teus colegas. 

 

Agora, assiste aos vídeos: The power of words; “My WORD is ‘IMPACT’” video from 

MyIntent and How Powerful Words are. Durante um minuto reflete sobre as 

seguintes questões: Qual a virtude que mais desejas na tua vida? Que desafio 

desejas superar na tua vida? O que é que mais te apaixona?  

 
Desafio 
Tens alguma palavra especial? Qual é a tua palavra? Escreve uma palavra que te 

representa e faz um desenho que mostre porque a escolheste. Google Jamboard. 

Partilha a tua palavra com os teus colegas. As palavras são importantes. Elas são a 

voz das pessoas. Elas dão coragem e criam esperança e beleza.  

 

Aula nº 2 

Palavras que curam e magoam Words are Powerful! 

Analisa os vídeos e lê alguns artigos para compreender o enorme impacto que a 

palavra atrasado (R-word) tem nas pessoas com incapacidades. Words that hurt; 

Once spoken ; Power of words ; Words hurt ; The R-Word; When Is It Okay to Say 

the R-Word? 

Vamos eliminar essa palavra pois magoa os que são rotulados com ela. 

Discussão com o grupo turma 

Exemplos de questões: 

Porque acham que as pessoas tratam os outros de forma desagradável, quando 

nem sequer os conhecem?  

O que pode levar alguém da vossa idade a ser intolerante 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.  

Qual a importância da nossa escolha nas palavras que utilizamos? 

Há quanto tempo não ouves a palavra “atrasado”? 

Onde a ouviste? Na escola, numa música, nas redes sociais, num centro comercial 

ou num restaurante? 

 
Reflitam sobre o comportamento das pessoas. Que outras opções de 

comportamento existem para manter o respeito pelos outros? 

 

Realiza a ficha 1 “Words Matter”. Reflete sobre como tu próprio uso, ativo ou 

https://www.peardeck.com/googleslides
https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU
https://www.youtube.com/watch?v=TC-X4eidrOo
https://www.youtube.com/watch?v=K1qS6avlnaE
https://www.youtube.com/watch?v=K1qS6avlnaE
https://www.youtube.com/watch?v=MlDnhQl1VEQ
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=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
https://www.youtube.com/watch?v=i0-WEOmQtrI
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passivo, da palavra “atrasado” na comunidade, na sociedade e em geral. 

- Estavam conscientes dos vossos próprios pensamentos e ações (ou inação) 

no que diz respeito à intolerância e preconceito face aos outros? 

- O que pode fazer com que alguém seja intolerante com os outros? 

- Qual o impacto da nossa escolha de palavras? 

- Com que facilidade nos sentimos zangados ou incomodados quando alguém 

nos chama “atrasado” ou te envia uma mensagem má ou assustadora? 

Discutam as vossas respostas em grupo e façam uma reflexão sobre o que irão dizer 

no futuro ou quando assistirem alguém a maltratar uma pessoa.  

 

 

Aula nº 3 

Dividam-se em 5 ou 6 pequenos grupos (Google meet ou Teams) e procurem 

exemplos de quando assistiram a alguém usar palavras desagradáveis ou usar 

linguagem assustadora, escrita ou falada, que poderia fazer-te sentir zangado, 

magoado, triste ou com medo?  

Conseguem identificar exemplos da história em que a intolerância e o preconceito 

tiveram um efeito negativo no curso da da história? 

- Como é que as pessoas foram discriminadas ou tratadas de forma diferente 

por causa de algo que não podiam controlar? 

- Qual foi o impacto positivo, se é que houve algum, desse evento? 

- Como poderia o mundo ser diferente se esse evento nunca tivesse 

acontecido? 

 

Partilhem os exemplos que o vosso grupo encontrou com o resto da turma - Linolt  

Percebam que é importante pensar nas palavras que usamos pois a forma como 

cada pessoa as interpreta varia.  

 

Aula nº 4 e 5 

Apesar do ditado “Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt 

me”. as palavras são poderosas. 

Às vezes é difícil ignorar quando nos estão a insultar. Os insultos podem fazer-nos 

sentir tristes e magoar.  

  

A voz e a escolha dos alunos 

Cria um slogan, um póster, um vídeo, um poema ou um panfleto para ajudar a 

reverter as tendências de uso da palavra “atrasado”, e da intolerância e 

preconceito contra pessoas com deficiência. 

Partilha o teu trabalho com a turma, analisem os trabalhos, façam uma votação e 

elejam o melhor para ser divulgado nas redes sociais da comunidade.  

 

https://en.linoit.com/
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"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Quando te pões no papel do outro aumentas a tua empatia e compaixão para com 

as outras pessoas. 

Se tratarmos os outros de forma gentil, cuidada e com respeito podemos promover 

a tolerância, a inclusão e parar com o preconceito.  

 
 

 

Avaliação da atividade 
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  Uma ou várias emoções, sentimentos que temos em relação aos outros aparecem 

durante a nossa interação com outras pessoas.  Somos diferentes e pensamos de 
forma diferente, porque somos personalidades únicas e complexas. Assim, somos 
empáticos em relação aos outros seres que nos rodeiam, que são mais infelizes, 
mais tristes ou estão a passar por dores físicas ou espirituais. 

Glossário de 
termos 

Empatia 
Compreender a perspetiva, os pensamentos e as emoções do outro. 

Recursos e 

materiais 

Empatia- A melhor história  https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY 
Puzzle - imagem representativa do vídeo 
” Óculos empáticos" - modelo recortado para encenação 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

No final da aula terás: 
Completado o mapa mental intitulado "O monte" com palavras que exprimam 
emoções/sentimentos/ estados de ânimo, baseados na empatia. 
Completado ” Os óculos empáticos" - coloca-te  no lugar da personagem, conta a 
história e fala sobre os sentimentos e emoções da personagem na tua perspetiva. 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Quando alguém partilha contigo uma experiência pessoal (seja ela agradável ou 
desagradável), lembra-te de como te sentiste nessa situação, quando sucedeu 
contigo ou quando tiveste uma experiência semelhante.  

 
Ficha de trabalho/ exercícios…. 

⮚ Jogo: ”O monte”, como resultado do jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EMPATIA 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY
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⮚ Preenche o triângulo da empatia, Eu e a minha relação com os outros: 

 

 SIMPATIA  

                                                                                                          Afeto/........................ 

 

 

 

ANTIPATIA EMPATIA  

 

                aversão/ ..................................                perceber a perspetiva do outro....................,  

                                                                                        ...........................  emoção                

 

⮚  Dá exemplos de provérbios sobre a amizade, compreensão, empatia: 

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

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

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

 

⮚ Faz o puzzle ( Anexo 1) para entenderes a imagem! 

  

       

 

 

 

 

⮚ ”O Jogo dos sapatos” - Descreve esta pessoa 

 

(Descreve com  algumas palavras a personalidade da pessoa que 

escolheste, mencionando as suas paixões, desporto, preferências 

gastronómicas e culturais.) 

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

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

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

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

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

Eu e os 

outros 
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⮚ ” Os óculos empáticos" - recortar a imagem dos óculos no 

Anexo 2.   

 

 

 

 

 

 

” 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 para-lamas. Eu levei-o! Disse ela enquanto o seu 

rosto inundava de lágrimas enormes e amargas.  

        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) 

 

       Põe os óculos empáticos no teu nariz e continua a história... o que achas que aconteceu depois 

disso? Conta a tua história à turma como a vês através dos óculos mágicos, que dizem apenas a verdade. 

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

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

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

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

................................ 
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         Como te sentiste a trabalhar este assunto na aula? 
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Empatia 

FAIXA ETÁRIA 10 – 14 
Hábito  Capacidade de identificar, compreender e sentir as emoções das outras pessoas, a 

partir das suas próprias experiências de vida. A palavra "empatia" provém da 
palavra grega "empatia", que significa "afetado", "apaixonado". 

Glossário de 
termos 

Simpatia = atração, afinidade que alguém tem por uma pessoa, ou que pode 
despertar em alguém, afeto; 

Recursos e 

materiais 

Apresentação interativa (www.mentimer.com), a versão nos telefones dos alunos 
(www.menti.com) 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

No final da aula serás capaz de:  

- associar o conceito de "empatia" a certas palavras, a uma cor ou a uma imagem;  

- identificar os traços de uma pessoa empática; fazer a diferença entre "empatia" e 

"simpatia";  

- praticar a tua capacidade de dar respostas empáticas;  

- praticar as tuas capacidades de comunicação assertiva e de interação em grupo 

empático. 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

"Põe-te no lugar de outra pessoa", tenta compreender as suas emoções, 

sentimentos, ideias e ações! 

Deixa os outros saberem, de uma forma amigável e respeitosa, o facto de que 

compreendes o que eles pensam e sentem!  

Muda a tua perspetiva e ouve o outro ponto de vista! 

 
 

Ficha de trabalho / exercícios…. 

1. Que palavras te vêm à cabeça quando ouves a palavra "empatia"? Escreva-as 

(brainstorming): Anota as tuas respostas utilizando a ferramenta de apresentação interativa: 

www.mentimeter.com . Utiliza o telemóvel para aceder a www.menti.com e iniciar sessão na 

apresentação introduzindo o código de apresentação no ecrã. Preenche os espaços em branco com 

as palavras certas, que serão exibidas no slide de apresentação. Algumas palavras aparecem 

maiores  do que outras. Quanto maiores forem, é porque foram mais frequentemente utilizadas. 

Analisa a "nuvem de palavras" com os teus colegas e professor e descobre quais são as associações 

mais comuns.   

http://www.mentimer.com/
http://www.menti.com/
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2. Como descreverias uma pessoa empática?  Para cada traço que identifiques, podes fazer 

um desenho ou criar um símbolo. 

 

 

3.  Debate 

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 atos 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).  

 

Escolhe de entre as ações abaixo, aquelas que julgas serem necessárias para se tornar uma 

pessoa empática:  

a. Reparo no que o outro sente e aceito os seus sentimentos, por mais intensos que sejam (por 

exemplo: raiva, tristeza, frustração, desilusão); 

b. Escuto o que o outro está a dizer e não penso no que vou dizer; 

c. Peço para aprofundar a minha compreensão da sua perspetiva, para verificar se compreendi 

correta e precisamente a sua perspetiva;  

d. 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.  

 

Dá argumentos para a tua escolha/escolhas. 

 

4. Vê o vídeo e fala com os teus colegas de turma sobre os aspectos mais relevantes: Brené 

Brown on Empathy”; animação: Katy Davis (AKA Gobblynne) www.gobblynne.com, disponível 

no You Tube:https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw 

 

Avaliação: Wordwall game ””: https://wordwall.net/ro/resource/12877422 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
https://wordwall.net/ro/resource/12877422
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Empatia 

FAIXA ETÁRIA 14 – 16 
Hábito  A empatia é a capacidade de compreender as emoções dos outros e/ou 

perspetivas e, frequentemente, de sentir o que sentem. Por exemplo, se Ana 
começa a sentir-se triste depois de falar com a sua amiga Beatriz, que se sente 
triste devido à morte do seu gato, ela mostra empatia. Assim, mesmo que Ana 
não tenha um animal de estimação, ela pode imaginar como é para a sua amiga 
enfrentar aquela situação particular de perder o seu querido animal de 
estimação. Por outras palavras, Ana coloca-se no lugar da sua amiga e reencontra-
se emocionalmente com a forma como Beatriz se está a sentir. Além disso, Ana 
sabe que a tristeza que sente não é sua - pertence a Beatriz, e começou a senti-la 
ao aprender o que o gato significava para Beatriz. Para resumir, a empatia não é 
uma mera região de contágio emocional. É a capacidade de reconhecer e 
compreender a experiência de outra pessoa e até começar a ressoar 
emocionalmente com outros enquanto está consciente da fonte das emoções. 

Glossário de 
termos 

altruísmo = promover o bem-estar de outra pessoa, mesmo a algum custo para si 
próprio 
compaixão = sentimentos de preocupação por outra pessoa 
autoregulação emocional = controlar as próprias emoções 
 emoções indiretas = emoções que sentimos quando algo acontece a outra 
pessoa 

Recursos e 

materiais 

Ficha de trabalho/ Imagens 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

No final desta aula deves 

- associar o conceito de "empatia" a certas palavras, a uma cor ou a uma imagem;  

- avaliar como te sentiste enquanto ouvias as histórias dos teus colegas de turma 

- escuta empática praticada 

- colocar-se no "lugar" de um personagem medieval e partilhar com a turma a 
experiência de ser diferente.  

 

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Deixem fluir a imaginação e os sentimentos! 
Está atento! 
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Exercício 1 

Escreve sobre uma altura em que sentiste algo porque outra pessoa sentiu 

isso. Podes utilizar as seguintes perguntas para o orientar numa análise 

mais profunda.  

● O que aconteceu?  

● O que pensas que a outra pessoa sentiu e porquê? 

● O que o te fez ressonar emocionalmente com essa pessoa?  

● O que te passava pela cabeça?  

● O que é que fizeste?  

● Como reagiu a outra pessoa?  

 

 

Exercício 2 

Este exercício visa fomentar a tua empatia, usando a imaginação para caminhar no lugar de alguém 

que vem da Idade Média. Para melhor entrarem nos  papéis, os alunos recebem uma fotografia de 

um lar daquela época. 

Trabalhem em pares! 

- Aluno A, imagina que viajaste no tempo desde a Idade Média até 2021 e queres aprender sobre 

ferramentas e tecnologia modernas. 

- Aluno B, escolhe um objeto ou tecnologia atual (por exemplo, um smartphone, um portátil, a 

Internet, etc.) e descreva-o ao Aluno A, sabendo que ele/ela é um camponês medieval.  

- Aluno A, ouve atentamente e tenta adivinhar qual é o objeto. Podes fazer perguntas sem utilizar 

linguagem moderna, uma vez que vens de outro tempo. 

- Quando tiverem concluído a tarefa, partilhem a experiência com toda a turma. Aqueles que 

interpretaram o aluno A descrevem como se sentiram ao ouvir enquanto imaginavam ser outra 

pessoa. Os alunos B falam sobre como foi explicar algo a alguém diferente de si. 
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Viagem no Tempo1 Lar medieval2 

  

 
1 Imagem retirada de https://pixabay.com/ 
2 Imagem retirada de https://courses.lumenlearning.com/suny-hccc-worldhistory/chapter/daily-medieval-
life/#:~:text=Each%20peasant%20family%20had%20its,quality%20compared%20to%20modern%20houses. 
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Empatia 

FAIXA ETÁRIA 16 – 19 
Hábito  A empatia é a capacidade de compreender as emoções dos outros e/ou 

perspetivas e, frequentemente, de sentir o que sentem. Por exemplo, se Ana 
começa a sentir-se triste depois de falar com a sua amiga Beatriz, que se sente 
triste devido à morte do seu gato, ela mostra empatia. Assim, mesmo que Ana 
não tenha um animal de estimação, ela pode imaginar como é para a sua amiga 
enfrentar aquela situação particular de perder o seu querido animal de 
estimação. Por outras palavras, Ana coloca-se no lugar da sua amiga e reencontra-
se emocionalmente com a forma como Beatriz se está a sentir. Além disso, Ana 
sabe que a tristeza que sente não é sua - pertence a Beatriz, e começou a senti-la 
ao aprender o que o gato significava para Beatriz. Para resumir, a empatia não é 
uma mera região de contágio emocional. É a capacidade de reconhecer e 
compreender a experiência de outra pessoa e até começar a ressoar 
emocionalmente com outros enquanto está consciente da fonte das emoções. 

Glossário de 
termos 

altruísmo = promover o bem-estar de outra pessoa, mesmo a algum custo para 
si próprio 
compaixão = sentimentos de preocupação por outra pessoa 
autoregulação emocional = controlar as próprias emoções 
emoções indiretas = emoções que sentimos quando algo acontece a outra 
pessoa 

Recursos e 

materiais 

video online, ficha de trabalho 

Instruções 

curtas das 

sessões ou 

atividades 

No final desta aula terás: 

- praticado e treinado a tua empatia contando a história de outra pessoa ao 
mesmo tempo que te concentravas nas tuas perspetivas emocionais e 
cognitivas. 
-  aprofundado a tua compreensão da empatia 
-  encontrado formas de reforçar a sua empatia, de recuperar e preservar 
os seus recursos emocionais.  

"Um saco de 

truques" conselhos 

e sugestões úteis 

para os alunos 

Sê curioso e aberto sobre as perspetivas dos outros! 
Está presente! 
Deixa a tua imaginação livre! 
Desafiem os vossos estereótipos e preconceitos! 

 
 
 

Exercício1 

Vê este video: 

https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514 

https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514
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Contar a história dos outros3 
 

Usa as tuas próprias palavras e estilo para escrever a história que viste no vídeo. Concentra-te nos 
sentimentos, emoções e pensamentos que as personagens tinham à medida que a ação acontecia. Para 
tal, imagina quem eram as personagens, para onde iam, o que tinham de fazer, quais eram as suas 
necessidades e desejos, o que estavam a pensar sobre os outros. Tenta tornar as suas perspetivas o 
mais realista possível.  

 
Escreve a tua história abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Exercício 2 

 

Em equipas, debate com os teus colegas até que ponto a empatia é benéfica ou pode ser - uma 

armadilha. Encontra formas de reforçar a tua empatia e compromete-te com pelo menos uma 

delas. 

 

 
3 The images are cut from the video https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514 
 

 

  
Empatia é 

bom 

  

Empatia é 
uma 

armadilha 

https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514
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