
SESSÃO 1 - CONTRATO

 

CONTRATO 
 

Porque acho importante aprender a dar-me melhor 
com os outros e aprender a resolver os meus 
problemas, vou participar neste programa. 
 
O/A professor/a, através da realização destas 
sessões, compromete-se a  ajudar-me a resolver 
melhor os meus problemas e a relacionar-me 
melhor com os outros. 
 
Pelo meu lado, e para que seja possível receber 
esta ajuda, comprometo-me a: 
 
  * não chegar atrasado/a nem faltar às sessões; 
  * empenhar-me   na   realização  das atividades 
propostas nas sessões; 
  * cumprir as tarefas a serem realizadas fora das 
sessões; 
  * cumprir as seguintes regras: 
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 
 
      O/A Aluno/a                     O/A Professor/a 
 
      _____________              ________________  



SESSÃO 1 - ATIVIDADE 4

EXPRESSÃO FACIAL 1 EXPRESSÃO FACIAL 2

EXPRESSÃO FACIAL 3 EXPRESSÃO FACIAL 4

EXPRESSÃO FACIAL 5 EXPRESSÃO FACIAL 6



SESSÃO 1 – FICHA SÍNTESE

Nestas sessões vais aprender a comunicar melhor com os 

outros.

Existem muitas formas

 de comunicar ...

e mesmo sem usar 

palavras transmitimos 

muitas coisas aos 

outros!!!

O tipo de comunicação que está para além das palavras (gestos, 

expressão facial, etc.) chama-se comunicação não-verbal.

Nesta 1ª sessão 

compreendeste a 

importância

da expressão facial

quando comunicamos

com os outros.



SESSÃO 2 - ATIVIDADE 1

POSTURAS CORPORAIS 1

 

SESSÃO 2 - ATIVIDADE 1

POSTURAS CORPORAIS 2

 



SESSÃO 2 - ATIVIDADE 2

EQUIPA 1

Esta equipa vai representar, sem utilizar palavras, a seguinte situação:

p à um(a) aluno(a) pede uma informação a um(a) funcionário(a) da escola.

A POSTURA utilizada pelos(as) alunos(as) deverá ser INCORRETA.

Atores: um(a) aluno(a) e um(a) funcionário(a).

O que devem dizer à equipa adversária antes da representação:

   * explicar que um(a) aluno(a) vai pedir uma informação ao(à) funcionário(a).

   * apresentar cada personagem (quem faz de aluno(a) e de funcionário(a).

SESSÃO 2 - ATIVIDADE 2

EQUIPA 2

Esta equipa vai representar, sem utilizar palavras, a seguinte situação:

p à dois(duas) alunos(as) sentados(as) na sala de aula, com um(a) professor(a).

A POSTURA utilizada pelos(as) alunos(as) deverá ser INCORRETA.

Atores: um(a) professor(a) e dois(duas) alunos(as).

O que devem dizer à equipa adversária antes da representação:

  * explicar que estão numa aula;

  *  apresentar cada personagem (quem faz de professor e quem são os 

alunos).



SESSÃO 2 - FICHA SÍNTESE

A nossa postura corporal comunica muitas coisas e por 

isso é importante que esteja adequada ao lugar onde nos 

encontramos.

Nesta 2ª sessão tu também aprendeste a identificar e 

mostrar expressões faciais.

Lembra-te de que o  

sorriso é um dos  

elementos da  

comunicação

não-verbal

que mais contribui

para nos darmos bem

com os outros.



SESSÃO 2 - TRABALHO DE CASA

Nome: 
Turma:      Nº :    Data :    /    /   .

Até à próxima sessão deverás colar nesta folha uma imagem (desenho, recorte 
de revista, figura de um livro) que comunique algo em termos de postura 
corporal ou de expressão facial.

Esta imagem comunica: 
 

 

porque 

 

 

 



SESSÃO 3 - ATIVIDADE 1

 A >  Conta o teu último fim de semana aos teus colegas (a que horas 
acordaste, o que fizeste, onde foste, com quem, etc.).

 B >  Não podes falar nem olhar para os teus colegas (olha para o chão ou 
para o lado).

 C >  Não podes falar mas deves olhar sempre para o teu colega que começar 
a falar e, por vezes, deves movimentar a cabeça como se estivesses a 
concordar.

SESSÃO 3 - ATIVIDADE 1

 A >  Conta o teu último fim de semana aos teus colegas (a que horas 
acordaste, o que fizeste, onde foste, com quem, etc.).

 B >  Não podes falar nem olhar para os teus colegas (olha para o chão ou 
para o lado).

 C >  Não podes falar mas deves olhar sempre para o teu colega que começar 
a falar e, por vezes, deves movimentar a cabeça como se estivesses a 
concordar.

SESSÃO 3 - ATIVIDADE 1

 A >  Conta o teu último fim de semana aos teus colegas (a que horas 
acordaste, o que fizeste, onde foste, com quem, etc.).

 B >  Não podes falar nem olhar para os teus colegas (olha para o chão ou 
para o lado).

 C >  Não podes falar mas deves olhar sempre para o teu colega que começar 
a falar e, por vezes, deves movimentar a cabeça como se estivesses a 
concordar.



SESSÃO 3 - FICHA SÍNTESE

Ao comunicarmos com os outros, por vezes falamos e outras 

vezes ouvimos, por isso saber ouvir é algo muito importante.

Ouvir faz parte da comunicação  

não-verbal pois ao ouvirmos  

não utilizamos palavras.

Nesta 3ª Sessão tu pudeste compreender a importância de 

acenar com a cabeça (como se estivesses a concordar) e do 

contato ocular para que sejas um bom ouvinte, ou seja, para 

que os outros gostem de falar contigo!



SESSÃO 4 - TRABALHO DE CASA

Nome: 
Turma:      Nº :    Data :    /    /   .

Até à próxima sessão deverás prestar atenção às situações em que recebes 
um elogio.

Nesta folha descreve uma dessas situações, definindo o que foi que te disseram, 
quando, quem o disse, o que sentiste e como respondeste.

Onde eu estava: 
 

 

O que me disseram: 
 

 

Quem disse: 
 

 

O que eu senti:  
 

 

O que fiz: 
 

 

 

 



SESSÃO 4 – FICHA SÍNTESE

Saber cumprimentar e retribuir os cumprimentos é um dos 

primeiros passos para fazermos amigos.

Saber elogiar os outros é importante…

O elogio desenvolve 

sentimentos e relações 

positivas entre as pessoas.

Nesta sessão, também aprendeste a verbalizar os teus senti-

mentos quando recebes um elogio.



SESSÃO 5 - ATIVIDADE 2

Nesta atividade os(as) professores(as) deverão alertar os alunos para a existência 
de três estilos de relacionamento interpessoal (passivo, agressivo e assertivo) 
e explicar a forma como cada um destes estilos pode ser identificado numa 
situação quotidiana.
A passividade consiste na ausência de ação ou numa ação submissa na qual 
o indivíduo tem em consideração os sentimentos ou a autoridade do outro e 
menospreza ou nega os seus próprios sentimentos ou direitos. Assim, ao agir 
de forma passiva, uma pessoa respeita os direitos do outro e o outro enquanto 
pessoa, mas não defende os seus direitos.
A agressividade envolve a presença de uma ação hostil ou agressiva dirigida 
ao outro, na qual o indivíduo leva em consideração apenas os seus próprios 
sentimentos, não tendo em conta, nem os sentimentos, nem os direitos do 
outro com quem interage. Assim, ao agir de forma agressiva, uma pessoa 
defende os seus direitos mas de um modo inadequado, uma vez que não 
respeita o outro.
A assertividade engloba a presença de uma ação, nem hostil nem submissa, 
na qual o indivíduo é capaz de expressar os seus sentimentos e pensamentos, 
levando também em consideração os pensamentos e sentimentos do outro. 
Assim, ao agir de forma assertiva, uma pessoa é capaz de defender os seus 
direitos de forma adequada, uma vez que respeita os direitos do outro e o 
outro enquanto pessoa.

Exemplo de uma situação concreta:
«Vocês querem utilizar o campo de futebol para fazerem um jogo mas quando 
chegam lá encontram outros colegas que estão a ocupar o campo. O que fazem?
Se agirem passivamente, vão-se embora e nem dizem nada aos colegas que 
estão a utilizar o campo;
Se agirem agressivamente, invadem o campo e não deixam os colegas continuarem 
o jogo deles;
Se agirem assertivamente, dizem aos colegas que estão no campo que vocês 
também gostariam de o utilizar e propõem que quando os colegas acabarem o 
jogo, vos deixem jogar ou pedem para dividir o campo a meio e cada grupo utiliza 
apenas metade do campo”.



SESSÃO 5 - ATIVIDADE 3

GRUPO 1

Comportamento Passivo

O vosso grupo deverá representar em role-play o seguinte:

Situação p O(A) filho(a) pede aos pais para ir brincar para a rua com os colegas, 

no entanto, os pais não sabem se deverão deixar ou não.

O(A) filho(a) deverá ter um comportamento PASSIVO perante a indecisão dos pais.

Personagens p O pai, a mãe e o(a) filho(a).

SESSÃO 5 - ATIVIDADE 3
GRUPO 2
Comportamento Agressivo

O vosso grupo deverá representar em role-play o seguinte:
Situação p O(A) filho(a) pede aos pais para ir brincar para a rua com os colegas, 
no entanto, os pais não sabem se deverão deixar ou não.
O(A) filho(a) deverá ter um comportamento AGRESSIVO perante a indecisão 
dos pais.
Personagens p O pai, a mãe e o(a) filho(a).

SESSÃO 5 - ATIVIDADE 3

GRUPO 3

Comportamento Assertivo

O vosso grupo deverá representar em role-play o seguinte:

Situação p O(A) filho(a) pede aos pais para ir brincar para a rua com os colegas, 

no entanto, os pais não sabem se deverão deixar ou não.

O(A) filho(a) deverá ter um comportamento ASSERTIVO perante a indecisão 

dos pais.

Personagens p O pai, a mãe e o(a) filho(a).



SESSÃO 5 - TRABALHO DE CASA

Nome: 
Turma:      Nº :    Data :    /    /   .

Até à próxima sessão, deverás definir uma situação que se tenha passado contigo 
e descrever a forma como poderias, nessa situação, ter um comportamento 
passivo, agressivo e assertivo.

Situação (o que aconteceu):  
 

 

 

Comportamento passivo: 
 

 

 

Comportamento agressivo:  
 

 

 

Comportamento assertivo:  
 

 

 



SESSÃO 5 – FICHA SÍNTESE

Nesta sessão tu aprendeste que:

Uma pessoa passiva

respeita os outros mas não 

é capaz de defender os seus 

direitos.

Uma pessoa agressiva

defende os seus direitos mas 

de uma forma incorreta pois 

não respeita os outros.

Uma pessoa assertiva...

defende os seus direitos mas 

também respeita as outras 

pessoas.



SESSÃO 6 - ATIVIDADE 1

GRUPO 1

Este grupo deverá representar em role-play o seguinte:

Situação p Um(a) filho(a) pede aos pais para ir a uma festa de anos de um 

amigo, mas os pais dizem que não.

O(A) filho(a) e os pais deverão ter um comportamento ASSERTIVO.

Personagens: O pai, a mãe e o(a) filho(a).

SESSÃO 6 - ATIVIDADE 1

GRUPO 2
Este grupo deverá representar em role-play o seguinte:

Situação p Um(a) aluno(a) pede a um colega que lhe empreste o casaco 
novo durante o fim de semana, mas o colega diz que não.
Tanto o(a) aluno(a) que pede como o colega que recusa deverão fazê-lo de 
forma ASSERTIVA.
Personagens: Dois colegas.

SESSÃO 6 - ATIVIDADE 1

GRUPO 3

Este grupo deverá representar em role-play o seguinte:

Situação p Um(a) aluno(a) pede ao(à) professor(a) para mudar de lugar na 

sua aula mas este recusa.

O(A) aluno(a) e o(a) professor(a) deverão ter um comportamento ASSERTIVO.

Personagens: O(A) professor(a) e o(a) aluno(a).



SESSÃO 6 - TRABALHO DE CASA

Nome: 
Turma:      Nº :    Data :    /    /   .

Até à próxima sessão, deverás definir uma situação que se tenha passado 
contigo em que tenhas dito “não” de uma forma não assertiva.
Descreve a situação como aconteceu, o que achas que deverias ter feito (se 
tivesses um comportamento assertivo) e quais as vantagens de agir com 
assertividade.

Situação (o que aconteceu):  
 

 

 

O que eu deveria ter feito (assertivamente): 
 

 

 

 

Vantagens de dizer “não” de forma assertiva:  
 

 

 

 



SESSÃO 6 – FICHA SÍNTESE
Para nos relacionarmos bem com os outros, não é preciso 
dizer que “sim” a tudo o que nos pedem. Por vezes, é mesmo 
necessário dizer “não” aos outros. No entanto, necessitamos 
aprender a dizê-lo de uma forma assertiva, ou seja, explicando 
as razões da nossa recusa.

Além de saber dizer “não”, para nos darmos bem com os 
outros, é de igual modo importante saber aceitar o “não” das 
outras pessoas.

Nesta 6ª sessão aprendeste uma boa forma de dizer “não” e 
um modo de reagir assertivamente à recusa do outro.



SESSÃO 7 - ATIVIDADE 1

GRUPO 1
Este grupo deverá representar em role-play o seguinte:

Situação p Dois colegas vão tentar convencer um terceiro colega a deixar 
de chamar “nomes” aos outros.
Os colegas que estão a tentar convencer o outro deverão reagir de forma 
ASSERTIVA e o colega que costuma chamar “nomes” aos outros não se deverá 
mostrar facilmente convencido.
Personagens: Três alunos.

SESSÃO 7 - ATIVIDADE 1

GRUPO 2
Este grupo deverá representar em role-play o seguinte:

Situação p Dois colegas vão tentar convencer um terceiro colega a deixar de 
desobedecer às funcionárias da escola e a começar a tratá-las com o devido 
respeito que merecem.
Os colegas que estão a tentar convencer o outro deverão reagir de forma 
ASSERTIVA e o outro colega não se deverá mostrar facilmente convencido.
Personagens: Três alunos.

SESSÃO 7 - ATIVIDADE 1

GRUPO 3
Este grupo deverá representar em role-play o seguinte:

Situação p Dois colegas vão tentar convencer um terceiro colega a deixar 
de perturbar as aulas.
Os colegas que estão a tentar convencer o outro deverão reagir de forma 
ASSERTIVA e o outro colega não se deverá mostrar facilmente convencido.
Personagens: Três alunos.



SESSÃO 7 - TRABALHO DE CASA

Nome: 
Turma:      Nº :    Data :    /    /   .

Até à próxima sessão, deverás tentar convencer alguém a mudar algum aspeto 
do seu comportamento.
Descreve quem tentaste convencer, sobre que assunto, o que disseste e a 
forma como essa pessoa se comportou.

A pessoa que eu tentei convencer foi:  
 

Eu tentei convencer essa pessoa a: 
 

 

 

Para a convencer eu disse-lhe que:  
 

 

 

Essa pessoa comportou-se da seguinte forma:  
 

 

 

 



SESSÃO 7 – FICHA SÍNTESE

Tentar convencer os outros a deixar de fazer algo errado ou a 

começar a fazer algo de bom é uma qualidade que contribui 

para que as pessoas se relacionem bem.

Nesta sessão aprendeste que para convencer os outros temos 

que explicar as nossas ideias e as vantagens da mudança, de 

uma forma assertiva, ou seja, respeitando a posição do outro 

e explicando as nossas ideias de uma maneira calma.



SESSÃO 8 - ATIVIDADE 1

GRUPO 1
Este grupo deverá representar em role-play o seguinte:

Situação p Dois colegas estão sentados no intervalo. Um deles faz uma 
pergunta e o outro, sem razão aparente, responde-lhe com maus modos.
O colega que faz a pergunta deverá reagir de forma ASSERTIVA e o outro 
colega é agressivo quando dá a resposta com maus modos.
Personagens: Dois colegas.

SESSÃO 8 - ATIVIDADE 1

GRUPO 2
Este grupo deverá representar em role-play o seguinte:

Situação p Estão na fila da cantina para o almoço e um colega empurra 
outro e passa-lhe à frente.
O colega que é empurrado deverá reagir de forma ASSERTIVA.
Personagens: Três alunos(as).

SESSÃO 8 - ATIVIDADE 1

GRUPO 3

Este grupo deverá representar em role-play o seguinte:

Situação p O(A) professor(a) dá uma nota mais baixa a um(a) aluno(a) porque 

acha que este copiou no teste, mas, na verdade, isso não aconteceu.

O aluno deverá reagir de forma ASSERTIVA, perante essa situação.

Personagens: O(A) aluno(a) e o(a) professor(a).



SESSÃO 8 - TRABALHO DE CASA

Nome: 
Turma:      Nº :    Data :    /    /   .

Até à próxima sessão, descreve uma situação difícil que tenha acontecido 
contigo ou que tenhas presenciado, define uma forma assertiva de reagir a 
essa situação e faz uma lista das vantagens de reagir assertivamente.

A situação difícil foi a seguinte : 
 

 

 

 

 

O comportamento assertivo nesta situação é o seguinte:  
 

 

 

 

 

Ao reagir de forma assertiva temos as vantagens de:  
 

 

 

 

 

 



SESSÃO 8 – FICHA SÍNTESE

Por vezes, mesmo sem termos feito nada de errado, as pessoas 

tratam-nos mal, talvez por já estarem chateadas com alguma 

coisa que não tem nada a ver connosco.

Nessas ocasiões, a primeira tendência é também tratar mal a 

outra pessoa e, se o fizermos, perdemos toda a razão.

Se os outros estão mal 

dispostos, não tens que 

ser maltratado por isso.

Defende o teu direito de ser bem tratado e, para isso, o primeiro 

passo é agires assertivamente.

Nesta sessão aprendeste a reagir de forma assertiva mesmo 

em situações que são difíceis para ti.

Também compreendeste as vantagens de agir assertivamente 

perante a agressividade dos outros ou perante situações de 

injustiça.



SESSÃO 9 – ATIVIDADE 2
Termómetro dos sentimentos



SESSÃO 9 - TRABALHO DE CASA

Nome: 
Turma:      Nº :    Data :    /    /   .

Até à próxima sessão, descreve uma situação-problema real que tenha 
acontecido contigo ou que esteja a acontecer. Poderá ser um problema 
pequeno ou um problema grande, como tu quiseres.
Depois, define qual a temperatura do termómetro dos sentimentos nessa 
situação. Lembra-te que 0 = calmo e 10 = muito nervoso, e a pontuação 
varia de zero a dez.
A seguir, pensa e escreve as possíveis soluções, ou seja, as várias alternativas 
de ação ou de resposta que poderias ou poderás ter.
A situação-problema foi ou é a seguinte : 
 

 

 

A “temperatura” do meu termómetro dos sentimentos nesta situação é:  

As soluções possíveis são as seguintes:
1.  
 

2.  
 

3.  
 



SESSÃO 9 – FICHA SÍNTESE
Para resolveres os teus problemas da melhor forma possí-

vel, o 1º passo é compreenderes bem qual é o problema.

Todos os problemas têm solução e até mais do que uma, 

mas para isso é preciso pensares...

O 2º passo é definir as 

possíveis soluções para 

esse problema.

Se seguires estes dois primeiros passos, não corres o risco de 

agir impulsivamente e depois arrependeres-te do que fizeste, 

já sendo tarde para mudar...

Nesta sessão também 

aprendeste a ter atenção ao teu 

termómetro dos sentimentos 

e utilizar a técnica PP “Parar 

e pensar” para baixar a tua 

“temperatura”…



SESSÃO 10 - TRABALHO DE CASA

Nome: 
Turma:      Nº :    Data :    /    /   .

Até à próxima sessão, descreve uma situação-problema real que tenha 
acontecido contigo ou que esteja a acontecer. A seguir, pensa e escreve as 
possíveis soluções, ou seja, as várias alternativas de ação ou de resposta que 
poderias ou poderás ter. Depois, para cada solução vais pensar e descrever 
as possíveis consequências.

A situação-problema foi ou é a seguinte: 
 

 

 

As soluções possíveis e respetivas consequências prováveis são as seguintes:
Solução 1 

 

 

Consequências da solução 1  
 

 

Solução 2  
 

 

Consequências da solução 2  
 

 



SESSÃO 10 – FICHA SÍNTESE

Nestas sessões tens vindo a aprender os vários passos para 

resolveres os problemas.

O 1º passo é compreenderes bem qual é o problema.

O 2º passo é pensares em várias soluções para esse pro-

blema.

O 3º passo é pensares nas prováveis consequências de 

cada uma das soluções que definiste no 2º passo.

Quando tiveres um problema, se seguires estes três passos, 

tens uma maior chance de o resolver com sucesso!!!

Nesta sessão aprendeste o 3º passo para a resolução de pro-

blemas: pensar nas prováveis consequências de cada solução.



SESSÃO 11 - ATIVIDADE 1

SESSÃO 11 - ATIVIDADE 1



SESSÃO 11 - TRABALHO DE CASA

Nome: 
Turma:      Nº :    Data :    /    /   .

Até à próxima sessão, descreve uma situação-problema real que tenha 
acontecido contigo ou que esteja a acontecer. A seguir, pensa e escreve as 
possíveis soluções, e, para cada solução, as possíveis consequências. Depois, 
descreve qual a solução que escolheste e quais as consequências dessa escolha.

A situação-problema foi ou é a seguinte: 
 

 

Soluções possíveis e consequências prováveis.
Solução 1.  
 

Consequências da solução 1.  
 

Solução 2.  
 

Consequências da solução 2.  
 

Escolhi a solução nº    

Consequências dessa solução (o que aconteceu)-  
 



SESSÃO 11 - FICHA SÍNTESE
Nestas sessões tens vindo a aprender os vários passos para 

resolveres os problemas.

O 1ºpasso é compreenderes bem qual é o problema.

O  2ºpasso é pensares em várias soluções para esse pro-
blema.

O 3ºpasso é pensares nas prováveis consequências de cada 
uma das soluções que definiste no 2º passo.

O  4ºpasso é escolher e utilizar uma solução.

O  5ºpasso é pensares se os resultados com a solução que 
escolheste foram positivos. Caso não tenham sido, voltas ao 

2º passo.

Nesta sessão aprendeste todos os passos para a resolução 
de problemas. Utiliza-os!!



SESSÃO 12

Nestas sessões aprendeste os vários passos para resolveres 

os problemas.

O 1º passo é compreenderes bem qual é o problema.

O 2º passo é pensares em várias soluções para esse pro-

blema.

O 3º passo é pensares nas prováveis consequências de 

cada uma das soluções que definiste no 2º passo.

O 4º passo é escolher e utilizar uma solução.

O 5º passo é pensares se os resultados com a solução que 

escolheste foram positivos. Caso não tenham sido, voltas ao 

2º passo.

Nesta sessão já és capaz 

de utilizar todos os pas-

sos para a resolução de 

problemas.

Quando tiveres algum 

problema,

lembra-te deles!!!



SESSÃO 13 - ATIVIDADE 1

Nome: 
Turma:      Nº :    Data :    /    /   .

Hoje é a última sessão do programa e é importante que respondas às seguintes 
questões:

1. O que é que gostaste mais nestas sessões?    

 

 

 

2. O que é que poderia ser diferente para que as sessões fossem melhores? 

   

 

 

3. O que é que aprendeste nestas sessões? 

  
 

 

4. O que é que foi bom no comportamento dos teus colegas ao longo destas 
sessões? E o que é que foi menos bom? 

 

 

 

5. E em relação ao(à) teu(tua) professor(a), o que é que foi bom ao longo 
destas sessões? E o que é que foi menos bom?
 

 


