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Módulo 5. Realização e Autoestima 

 

Introdução  

A conquista pode ser definida como um processo para alcançar os objetivos, a capacidade para 

desempenhar atividades diárias e ter a perceção e a sensação de realização (Butler & Kern, 2014; 

Seligman, 2011). 

No projeto RESILIENT PRESCHOOLS, o programa de formação aborda vários traços psicológicos 

inerentes aos princípios da Psicologia Positiva, da Educação Positiva e do modelo PERMA de 

Seligman’s (2011). A Conquista / Realização abordada neste modulo representa o A no acrónimo 

PERMA. 

Ao incluir a realização no modelo PERMA, pretende-se promover o sentido de confiança e 

competência através do alcance de resultados (Norrish et al., 2013, p. 152). O sentido de realização 

é um resultado do trabalho para atingir objetivos e aspirações, dominando o esforço, estando 

motivado e sendo persistente para finalizar o planeado. De acordo com alguns autores, como Sheldon 

et al., conquistar objetivos significantes pode levar a emoções positivas e ao bem-estar (2009). Assim, 

para conquistar é necessário dominar várias dimensões, tais como a persistência, a perseverança e a 

paixão para atingir metas.  

Por outro lado, a Autoestima é igualmente abordada neste Módulo e refere-se ao sentido individual 

sobre o seu valor e mérito. O conceito de autoestima pode ser definido como o quanto um indivíduo 

aprecia e gosta de si, percecionando-se como uma pessoa de valor (Rosenberg, 1965). Estudos 

recentes reforçam que é um julgamento autorreferencial com um impacto potencialmente 

significante da adaptação pessoal e escolar, ambas em termos motivacionais e no desempenho.  

O objetivo deste modulo é apresentar a base teórica sobre Realização e Autoestima inerente ao 

modelo PERMA, bem como fornecer ferramentas e atividades úteis para educadores e educadores do 

pré-escolar utilizarem para si e com as crianças.  

Assim, ao aceitar viajar nesta jornada de aprendizagem, esperamos que no final os educadores sejam 

capazes de: 

● Compreender os benefícios em implementar princípios da Psicologia Positiva e o modelo PERMA na 

sua prática, especialmente, no que se refere à promoção da realização pessoal e da sua importância 

para o desenvolvimento do autoconceito e da autoestima. 
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● Adotar hábitos diários para reforçar a realização pessoal e o bem-estar nas crianças. 

● Adaptar e aplicar atividades, ferramentas e intervenções práticas para promover o sentido de 

realização e automotivação nas crianças. 

Para além do suporte teórico, este módulo oferece um conjunto de lições e atividades para serem 

implementadas em sala. Estas lições e atividades são as seguintes:  

LIÇÃO 1: A importância do contexto relevante e de objetivos realísticos 

● Atividade 1: Criação da Roda da Fortuna 

LIÇÃO 2: A importância de celebrar as conquistas 

● Atividade 2: Quadro de Conquistas Especiais 

● Atividade 3: Celebração das conquistas 

LIÇÃO 3: Promoção do sentido de identidade e identificação de traços positivos 

● Atividade 4: “Tudo sobre MIM” Colagem/Desenho 

● Atividade 5: “Tudo sobre TI” Colagem/Desenho 

LIÇÃO 4: Celebração da aquisição de competências 

● Atividade 6: Celebração da aquisição de competências 

LIÇÃO 5: Consciência da falha como experiência de aprendizagem/crescimento e promoção de uma 

mentalidade de crescimento 

● Atividade 7: Apresentar, explicar e usar ‘O fosso da aprendizagem’ 

● Atividade 8: Erros para aprender e crescer 

LIÇÃO 6: Promoção de competências de resolução de problemas 

● Atividade 9: Ensino e Role-Play para solucionar problemas 

● Atividade 10: Revisitar situações para solucionar problemas 

 

O mundo está cada vez mais desafiante e competitivo, e as escolas têm um papel chave e uma 

oportunidade privilegiada para apoiar as crianças a lidar de forma proativa com oportunidades e 

obstáculos. Consequentemente, os educadores do pré-escolar têm um papel chave para encorajar, 

apoiar, testemunhar e celebrar o esforço das crianças. Prontos(as) para este desafio? 
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Lição 1: A importância do contexto relevante e de objetivos 

realísticos 

Introdução: 
Esta lição inclui uma atividade que pretende aumentar a consciência das crianças sobre a 

importância de ter metas e criar um sentido de propósito para as suas ações. As crianças terão de 

escolher e definir uma meta a atingir em categorias determinantes da sua vida (e.g. família, amigos, 

escola) e para um determinado período. Esta atividade está desenhada para mostrar a importância 

de definir, persistir e celebrar as metas desejadas. 

 

Objetivos 
No final da lição, os participantes serão capazes de:  

● Identificar e reconhecer categorias relevantes da sua vida. 

● Refletir e comentar sobre a importância do contexto e de ter metas realistas. 

● Experienciar interações positivas com os colegas. 

● Aplicar esforços específicos, com o apoio dos colegas e educadores, persistindo para 

alcançar os objetivos definidos. 

● Compreender e apreciar a importância das interações positiva. 

 

“Warm-up” 

atividade 

O educador pede que as crianças desempenhem a seguinte atividade: 

Cresce, Cresce, Salta: Agacham-se com os joelhos dobrados, mas sem 

tocar no chão; erguem-se devagar esticando os joelhos e dizendo: “Cresce, 

Cresce.”. No final, saltam com os dois pés.  
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Atividade 1: Criação da Roda da Fortuna 

Contexto Na sala. 

Materiais 

● Papel 

● Lápis 

● Lápis de cor 

● Círculo em papel dividido em 6 pedaços 

● Uma roda da Fortuna preparada pelo educador para ser utilizada 

como exemplo 

Estratégias 

pedagógicas 
● Debate em grupo 

● Autorreflexão  

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 5. Realização e Autoestima 

Duração 35’  

Introdução à 

atividade 

(Duração: 10 min) 

O educador apresenta a atividade e a roda da fortuna às crianças. “Vamos 

jogar à Roda da Fortuna! Vamos desenhar uma roda dividida em 

diferentes partes. Cada parte representa categorias diferentes e 

relevantes da vossa vida – como a família, os amigos, a escola, os 

passatempos, etc. -, e terminam a decorar e a colorir a roda.”  

Atividade 

(Duração: 15 min) 

Depois de colorirem, o educador explica que vão usar a roda da fortuna 

para definir objetivos. O educador explica o que são objetivos dando um 

exemplo: “Um objetivo é algo que querem fazer, que querem ser e que 

não conseguem ter neste momento, por cause de várias coisas – como as 

condições do tempo, o dinheiro necessário, a autorização necessária, etc. 

-; por exemplo, se a categoria for Ténis, um objetivo pode ser aprender a 

servir ou praticar 2 vezes por semana.” 

Depois, cada criança escolhe uma categoria para definir um objetivo. 

Para essa categoria, têm de pensar no objetivo que querem alcançar num 

determinado período (por exemplo, até ao Natal). O educador coloca as 

seguintes questões:  

● Que objetivo querem alcançar? 

● Que passos têm de dar para alcançar esse objetivo? 

● Que obstáculos podem encontrar ao longo do caminho? 

● Se encontrarem algum obstáculo, o que fazem para ultrapassá-lo? 

● Quem vos pode ajudar a alcançar o objetivo? 
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Em grupo, refletem sobre os passos e as dificuldades para alcançar os 

objetivos. O foco deve estar também na forma como podem ultrapassar 

obstáculos. Depois do debate, cada criança desenha ou escreve o objetivo 

na roda da fortuna. O educador encoraja as crianças a decorar a roda da 

fortuna e pendurá-la na sala.  

Conclusão (Duração: 

10 min) 

Periodicamente, a roda deve ser visitada pela turma e o educador 

questiona:  

● Recordam o objetivo que definiram? 

● Quais os passos que deram para alcançar o objetivo? 

● Que dificuldades enfrentaram? 

● Precisam de ajuda? Como podemos ajudar? 

O educador pode reforçar que o contexto e alcançar objetivos é 

importante para o nosso crescimento e felicidade. Se as crianças 

alcançarem objetivos, devem celebrar. 

Material para 

exercícios em casa 

As crianças debatem em casa sobre como o contexto e alcançar objetivos 

é importante para o crescimento e felicidade. Podem ainda definir 

objetivos em conjunto.  

Metodologia de 

avaliação 

Durante a implementação da atividade, o educador observa e anota: 

● Como cada criança compreendeu a noção de objetivo, passos para 

alcançá-lo e dificuldades a enfrentar. 

● Como cada criança participou na atividade e definiu objetivos 

realistas. 

 

 

Lição 2: A importância de celebrar as conquistas 

Introdução: 
Esta lição inclui duas atividades: na primeira, o educador cria uma Quadro de conquistas especiais 

para fixar/pendurar na parede da sala; na segunda atividade, cria-se uma rotina de celebração para 

celebrar uma Conquista especial durante o ano letivo. 

O principal objetivo desta lição é reconhecer a importância sobre o conhecimento, a apreciação e a 

celebração das conquistas como meios de promover a motivação e o compromisso com a melhoria 

contínua. 

 

Objetivos 
No final da lição, os participantes serão capazes de:  
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● Reconhecer a importância sobre o conhecimento, a apreciação e a celebração das 

conquistas. 

● Experienciar interações positivas com os colegas. 

● Aplicar esforços específicos, com o apoio de colegas e educadores, persistindo e alcançando 

as metas. 

 

“Warm-up” 

atividade 

As crianças fazem a atividade “Agita em cima, agita em baixo” da seguinte 

forma: quando o educador diz alto “Agita em cima”, esticam os braços 

para cima e as mãos agitam no ar; quando o educador diz baixo “Agita em 

baixo”, as mãos caem e agitam com os braços esticados ao longo do corpo.  

 

 

Atividade 1: Quadro de Conquistas Especiais 

Contexto Na sala. 

Materiais 
● Moldura colorida para fixar/pendurar na parede da sala 

● Lápis de cor e materiais de trabalhos manuais 

Estratégias 

pedagógicas 

● Storytelling 

● Debate em grupo 

● Autorreflexão  

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 5. Realização e Autoestima 

Duração 20’  

Introdução à 

atividade 

(Duração: 5 min) 

O educador introduz a atividade, explicando que juntos criarão o Quadro 

de Conquistas Especiais. O educador mostra a moldura já na parede.  

Atividade 

(Duração: 10 min) 

O educador avança, explicando o processo de registo de conquistas – 

sejam pequenas ou grandes, cada semana uma criança pode selecionar e 

apresentar uma conquista ao grupo, preparando um desenho, uma foto 

ou uma colagem para fixar no quadro. 

Conclusão (Duração: 

5 min) 

O Quadro deve ser atualizado com regularidade (cada 7-15 dias). Em 

grupo, encorajam-se para partilhar as conquistas e como se sentem por 

terem alcançado uma nova meta. O educador pode questionar:  

● Foi difícil alcançar este objetivo? 

● Que dificuldade encontraste? 

● Quem ajudou? 

● Como te sentiste com esta Conquista? 
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Atividade 2: Celebração das conquistas 

Contexto Na sala e no exterior. 

Materiais Não aplicável. 

Estratégias 

pedagógicas 

● Celebração em grupo 

● Autorreflexão  

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 5. Realização e Autoestima 

Duração 20’  

Introdução à 

atividade 

(Duração: 5 min) 

O educador explica que todas as conquistas, sejam grandes ou pequenas, 

são importantes e contribuem para o crescimento e bem-estar. Por isso, 

após a apresentação de uma conquista em sala, o grupo deve criar um 

ritual de celebração.  

Atividade 

(Duração: 15 min) 

Na sala, o educador e as crianças decidem sobre qual será o seu ritual de 

celebração – pode ser uma dança, uma música, usar autocolantes, criar 

um túnel de celebração, etc. Este ritual deve complementar a Atividade 1 

proposta nesta lição. Devem também ensaiar.  

Conclusão 
No final do ano letivo, uma celebração final para uma Conquista especial 

– chegar ao fim do ano – deve ser organizada na sala, expondo as fotos de 

todas as celebrações realizadas ao longo do ano.  

Material para 

exercícios em casa 

O Quadro da primeira atividade deve ser atualizado regularmente e pode 

ser digitalizado para partilhar com os encarregados de educação, por 

exemplo através do Pinterest. 

Metodologia de 

avaliação 

Durante a implementação das atividades, o educador observa e anota: 

− Como cada criança sentiu confiança para partilhar e celebrar as 

conquistas com os colegas. 

− Como cada criança participou na atividade e apresentou 

conquistas periódicas aos colegas. 
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Lição 3: Promoção do sentido de identidade e identificação de traços 

positivos 

Introdução: 

O objetivo principal desta lição é criar oportunidades para impactar positivamente na autoestima 

das crianças, bem como promover um sentido global do seu valor ou mérito. Através da 

identificação e reconhecimento de traços positivos, as duas atividades propostas procuram 

encorajar a ter uma atitude favorável para o indivíduo (criança) e para os seus colegas.  

Objetivos 

No final da lição, os participantes serão capazes de:  

● Identificar e reconhecer traços positivos pessoais dos quais se devem orgulhar. 

● Identificar e valorizar momentos em que as crianças revelem ser competentes.  

● Reconhecer, apreciar e celebrar os traços positivos dos outros e identificar situações nas 

quais revelem ser competentes.  

“Warm-up” 

atividade 

Desempenhar a seguinte atividade física: as crianças pintam um arco-íris 

no ar, juntando as suas mãos e fingindo que as mergulham num balde de 

tinta; devem manter os pés firmes na terra e esticar as mãos juntas 

pintando de um lado ao outro acima da sua cabeça. Cada vez que pintam, 

as crianças devem dizer a cor que estão a usar. 
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Atividade 1: “Tudo sobre MIM” Colagem/Desenho 

Contexto Na sala 

  Materiais 

● Papel 

● Lápis 

● Lápis de cor 

● Folhas de papel branco com a forma de um corpo ou uma cara  

Estratégias 

pedagógicas 

● Autorreflexão  

● Colagem / desenho 

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 5. Realização e Autoestima 

Duração 25’  

Introdução à 

atividade 

(Duração: 5 min) 

O educador distribui uma folha de papel com o desenho de um corpo ou 

uma cara e pede a cada criança para o decorar de forma a que se pareça a 

ele/ela.   

Outra opção é decorar a folha representando algo que a criança fez de 

competente. 

Atividade 

(Duração: 15 min) 

Cada criança deve selecionar traços ou habilidades que tenha orgulho em 

ter e desenhar na mesma folha de forma a representar o que selecionou.  

Conclusão (Duração: 

5 min) 

Se possível, o educador pode criar uma moldura para expor tudo o que as 

crianças criaram. 
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Atividade 2: “Tudo sobre TI” Colagem/Desenho 

Contexto Na sala 

Materiais 

● Papel 

● Lápis 

● Lápis de cor 

● Folhas de papel branco com a forma de um corpo ou uma cara 

Estratégias 

pedagógicas 

● Celebração em grupo 

● Autorreflexão  

● Colagem / desenho 

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 5. Realização e Autoestima 

Duração 25’  

Introdução à 

atividade 

(Duração: 5 min) 

O educador distribui uma folha de papel com o desenho de um corpo ou 

uma cara. O educador pode que cada criança decore a sua folha de forma 

a que se pareça um colega que o educador atribuiu ou que a criança 

escolheu. 

Outra opção é decorar a folha representando algo que o colega fez de 

competente.  

Atividade 

(Duração: 15 min) 

Cada criança deve selecionar traços ou habilidades que identifique no 

colega e desenhar na mesma folha de forma a representar o que 

selecionou. 

Conclusão (Duração: 

5 min) 

Se possível, o educador pode criar uma moldura para expor todos os 

traços positivos e competências do grupo. 

Metodologia de 

avaliação 

Durante a implementação das atividades, o educador observa e anota: 

● O nível de dificuldade ou facilidade em identificar traços pessoais 

positivos em si. 

● O nível de dificuldade ou facilidade em identificar traços pessoais 

positivos nos outros. 

● Como cada criança lida com o seu valor ou mérito. 
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Lição 4: Celebração da aquisição de competências 

Introdução: 

Elogiar o sucesso das crianças é um passo crucial na motivação e capacitação destas. O objetivo 

geral desta atividade é compreender e apreciar a importância de reconhecer e celebrar a aquisição 

de novo conhecimento, competências e habilidades. Através de frascos e medalhas, o educador 

pode reconhecer e celebrar a aquisição de competências relevantes pelas crianças durante o ano 

letivo.  

Objetivos 

No final da lição, os participantes serão capazes de:  

● Reconhecer a aquisição de novo conhecimento, competências e habilidades.  

● Reconhecer e celebrar o progresso alcançado e desenvolver o sentido de realização.  

“Warm-up” 

atividade 

 “Levantem as mãos até ao céu, juntem os pés e levantem e baixem os 

braços chegando o mais alto que conseguirem.” 

 

 

Atividade 1: Celebração da aquisição de competências 

Contexto Na sala. 

Materiais 

● Um frasco (ou Caixa) por criança e com o seu nome 

● Medalhas de competências (com ilustração sobre as 

competências) 

Estratégias 

pedagógicas 
● Autorreflexão 

● Debate em grupo 

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 5. Realização e Autoestima 

Duração 25’  

Introdução à 

atividade 

(Duração: 5 min) 

O educador apresenta os frascos e as medalhas que serão usadas para 

reconhecer e celebrar a aquisição de competências.  
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Atividade 

(Duração: 15 min) 

Previamente, o educador seleciona as competências em que quer que as 

crianças se foquem durante um determinado período e cria a lista dos 

comportamentos relevantes. 

Assim, o educador pode explicar o que devem fazer para adquirir 

determinada competência. 

É importante esclarecer as expetativas, relativamente ao que as crianças 

podem fazer para obterem uma medalha. Para facilitar, o educador 

mostra imagens de comportamentos e respetiva competência.  

Conclusão (Duração: 

5 min) 

O educador tem de observer as crianças e ser consistente com a atribuição 

de medalhas e com a celebração. 

Os frascos com as medalhas conquistadas são expostos para celebrarem.  

Metodologia de 

avaliação 

Durante a implementação das atividades, o educador observa e anota: 

● Como cada criança sentiu confiança em partilhar e celebrar as 

conquistas com os colegas. 

● Como cada criança participou na atividade e apresentou 

conquistas periódicas aos colegas. 

 

 

Lição 5: Consciência da falha como experiência de 

aprendizagem/crescimento e promoção de uma mentalidade de 

crescimento 

Introdução: 

Esta lição tem duas atividades e um objetivo duplo: reconhecer a importância dos desafios e das 

falhas como uma oportunidade para procurar feedback e melhorar o desempenho, bem como 

promover o desenvolvimento da mentalidade através da identificação e do reconhecimento de 

falhas como uma oportunidade de aprendizagem e crescimento. 

Objetivos 

No final da lição, os participantes serão capazes de:  

● Reconhecer que todos e todas enfrentam desafios, mas os desafios são importantes para 

crescermos, aprendermos e melhorarmos.  

● Compreender a importância de persistir com o esforço para ultrapassar um desafio. 

“Warm-up” 

atividade 

“Vamos respirar em 5 segundos: Sentem-se e inspirem durante 5 

segundos (o educador conta ou cada criança conta com os dedos das 

mãos) e expirem durante 5 segundos.” Repetem 3 vezes. 
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Atividade 1: Apresentar, explicar e usar ‘O fosso da aprendizagem’ 

Contexto Na sala. 

Materiais 

Metáfora sobre o fosso (baseada no ‘Fosso da aprendizagem’ de James 

Nottingham, 2007).  

 

 

(Fonte da imagem: https://biglifejournal.com/blogs/blog/help-kids-

overcome-fear-failure) 

Exploração sobre os conceitos base: o autor debate 4 passos chave no 

processo de aprendizagem: Conceito: O material que as crianças 

adquiriram mas não dominam; Conflito: Produz um conflito cognitivo 

intencional que permite às crianças construir uma mentalidade de 

crescimento; Construir: Ensinar às crianças as competências, as 

ferramentas e os métodos para ultrapassar o desafio e, assim, dominarem 

o conceito; Considerar: Encorajar as crianças a refletir sobre os passos que 

deram para solucionar o conflito e considerar novas formas para usar a 

informação adquirida.  

Estratégias 

pedagógicas 

● Debate em grupo 

● Autorreflexão  

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 5. Realização e Autoestima 

Duração 35’  

Introdução à 

atividade 

Previamente, o educador seleciona um breve desafio alinhado à idade e 

competências do grupo de crianças. Pode ser uma atividade simples e 

https://biglifejournal.com/blogs/blog/help-kids-overcome-fear-failure
https://biglifejournal.com/blogs/blog/help-kids-overcome-fear-failure
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(Duração: 10 min) divertida, como o desafio da outra mão em que as crianças têm de fazer 

tudo com a mão não dominante.  

Na sala, o educador pode lançar o momento do desafio: “Chegou o 

momento para um desafio!” e explica o que têm de fazer, ficando só a 

observar as crianças, anotando as suas observações e fazendo registo 

fotográfico. 

Atividade 

(Duração: 20 min) 

Depois, o educador pode pedir às crianças para partilharem como se 

sentiram: “Conseguiram superar o desafio? Quanto tempo demoraram? 

Tentaram quantas vezes? Observaram os colegas para ver como faziam? 

Aprenderam alguma coisa?” 

O educador encoraja as crianças a refletirem e explica: “como todos nós 

temos forças diferentes, todos nós vamos enfrentar desafios, mas o que 

todos temos em comum é que todos vamos enfrentar desafios na vida”. 

O educador apresenta a metáfora do fosso/buraco com a imagem e 

esclarece os passos da aprendizagem e reforçando que tropeçar também 

faz parte da aprendizagem. Durante o processo, pode dar alguns exemplos 

com as fotos que tirou enquanto as crianças enfrentavam o desafio.  

Conclusão (Duração: 

5 min) 

O educador pode concluir: “Quando enfrentamos um desafio temos de 

viajar até ao buraco da incerteza. Quando pensarem ‘Eu não consigo fazer 

isto’ saibam que esse é o sinal de que estão a aprender e, por isso, devem 

corrigir o pensamento e dizer ‘Eu consigo fazer isto e vou descobrir 

como’”. 

É importante que esta metáfora seja aplicada no vocabulário diário (e.g. 

durante uma atividade desafiante, o educador pode perguntar “quem está 

no buraco? Quem já saiu do buraco?”  
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Atividade 2: Erros para aprender e crescer 

Contexto Na sala. 

Materiais 

● Papel 

● Lápis 

● Lápis de cor 

● Folha de papel branca com a frase ‘Este erro ajuda-me a aprender 

e a crescer' 

Estratégias 

pedagógicas 

● Refleção em grupo 

● Autorreflexão 

 

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 5. Realização e Autoestima 

Duração 30’  

Introdução à 

atividade 

(Duração: 5 min) 

As crianças têm dificuldade em ver os erros como oportunidades de 

crescimento. O objetivo desta atividade é criar um poster, debater e 

praticar a identificação de desafios como oportunidades que fazem o 

nosso cérebro crescer e desenvolver-se.  

Em círculo, o educador explica “Vamos falar sobre como os erros nos 

ajudam a aprender e a crescer! E vamos olhar para os erros de uma forma 

nova. Vamos ver que os erros são oportunidades para aprender e crescer.” 

O educador encoraja as crianças a pensar em momentos em que fizeram 

um erro na escola. 

Atividade 

(Duração: 15 min) 

Quando as crianças partilham o que aconteceu, o educador pergunta 

como se sentiram nesse momento – mal, bem, desiludido, zangado, 

desencorajado. O educador continua pedindo que respire fundo e repitam 

"Este erro ajuda-me a aprender e a crescer." 

O educador pode server de exemplo, partilhando um momento em que 

errou – o educador tenta um desporto mas cai nas primeiras tentativas e 

percebeu porque caía, aprendendo a corrigir a postura. 

O educador reforça que na próxima vez que pensarem ou virem um erro, 

devem dizer "Este erro ajuda-me a aprender e a crescer." 

Conclusão (Duração: 

10 min) 

Para concluir, o educador pergunta: “Como se sentem agora sobre os 

erros?” e encoraja-os a pensar que os erros podem ser bons e benéficos. 

E ainda questiona “E como Podemos encorajar os colegas a recordar que 

os erros ajudam a aprender e a crescer?” 
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No final, as crianças devem segurar no póster e fixar num espaço onde 

fique visível para repetir a frase sempre que necessário. 

Metodologia de 

avaliação 

Durante a implementação das atividades, o educador observa e anota: 

● Como cada criança compreendeu como pode aprender com erros 

● Como cada criança partilhou exemplos de erros pessoais. 

 

 

Lição 6: Promoção de competências de resolução de problemas 

Introdução: 
Esta lição inclui duas atividades que pretendem promover a adoção de hábitos diários que reforçam 

as competências de resolução de problemas e contribuem para o bem-estar das crianças. Na 

primeira atividade, o educador partilha e apresenta um procedimento de resolução de problemas 

(usando imagens), ensinando às crianças os passos para solucionar problemas sociais e exemplifica 

(role-play) com vários cenários. A segunda atividade revisita situações de resolução de problemas e 

explora como o procedimento ensinou e ajudou, partilhando emoções e sentimentos que emergem 

durante o processo.  

 

Objetivos 
No final da lição, os participantes serão capazes de:  

● Identificar e compreender os diferentes passos do procedimento de resolução de 

problemas. 

● Estimular os diferentes passos do procedimento de resolução de problemas em diferentes 

contextos e situações. 

● Reconhecer as diferentes emoções e sentimentos envolvidos no processo de resolução de 

problemas. 

● Reconhecer a importância do procedimento de resolução de problemas. 

● Partilhar experiências e celebrar situações de resolução e problemas.  

 

“Warm-up” 

atividade 

“Encham um balão imaginário! Sentem-se e segurem com a ponta dos 

dedos das mãos um balão imaginário; soprem, usem o vosso ar para 

encher o balão. Como vão encher o balão afastam as mãos e esticam os 

braços. Quando os braços estiverem esticados, caiam para trás e abracem 

os joelhos no peito.” 
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Atividade 1: Ensino e Role-Play para solucionar problemas 

Contexto Na sala. 

Materiais 

● Imagens para ilustrar um procedimento de resolução de 

problemas (geral ou específico de acordo com os problemas que 

são mais relevantes para o grupo – e.g., partilhar, disciplina, etc.) 

● Fantoches para role-play  

Estratégias 

pedagógicas 

● Role-playing 

● Debate em grupo 

● Autorreflexão  

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 5. Realização e Autoestima 

Duração 35’  

Introdução à 

atividade 

(Duração: 10 min) 

O educador apresenta e segue uma sequência passo-a-passo para resolver 

problemas (usando imagens).  

Por exemplo, o processo pode incluir os seguintes passos: 

1. Identificar o que é o problema 

2. Pensar em soluções 

3. Pensar sobre o que vai acontecer se optar por uma solução 

4. Testar com a solução selecionada. 

Atividade 

(Duração: 20 min) 

O educador pode ensinar os passos de resolução de problemas, utilizando 

o role-playing para encenar várias situações. Por exemplo, um fantoche 

não partilha o brinquedo. Depois, o educador pode debater com as 

crianças como os fantoches podem resolver este problema e as crianças 

partilham situações, tentando chegar a um acordo dobre qual a melhor 

sem ser injusta, desapropriada, etc.  

Conclusão (Duração: 

5 min) 

O educador mostra a sequência de imagens que refletem o processo e 

cola-as ao nível dos olhos das crianças (altura) para recordarem 

diariamente. 

Material para 

exercícios em casa 

Partilhar com os encarregados de educação o processo, sugerindo que 

tentem em casa para reforçar a competência de resolução e problemas.  
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Atividade 2: Revisitar situações para solucionar problemas 

Contexto Na sala. 

Materiais 

● Imagens para ilustrar um procedimento de resolução de 

problemas (geral ou específico de acordo com os problemas que 

são mais relevantes para o grupo – e.g., partilhar, disciplina, etc.) 

● Cartas de emoções  

Estratégias 

pedagógicas 

● Debate em grupo 

● Autorreflexão 

Currículo RESILIENT 

PRESCHOOLS  
Módulo 5. Realização e Autoestima 

Duração 20’  

Introdução à 

atividade 

(Duração: 5 min) 

Alguns dias após a implementação da Atividade 1 desta lição, o educador 

pede que as crianças se sentem em círculo e revisita as situações para 

resolver. Todos juntos, pensam em situações que, entretanto, surgiram ou 

que querem encenar com os fantoches.  

Atividade 

(Duração: 10 min) 

Depois de descreverem a situação, o educador pode colocar algumas 

questões para explorar várias dimensões do processo:  

● “Porque temos um problema?” 

Orienta as crianças para identificar o problema e causas específicas.  

● “Como se sentem quando têm um problema?” 

Ajuda as crianças a recordar possíveis sentimentos (frustração, raiva, 

curiosidade, excitação, esperança, etc.). As cartas das emoções podem ser 

utilizadas para ajudar a identificar e a nomear as emoções. 

● “Quantas soluções Podemos ter para um só problema? Quem nos 

pode ajudar? “ 

Encoraja as crianças a pensar em tantas soluções quantas possíveis e a 

identificar pessoas que podem ajudar a encontrar soluções.  

● “Como selecionamos uma solução?” 

Para as soluções sugeridas, explora com as crianças as consequências 

positivas e negativas de cada ação. 

● “Temos sempre problemas? Todas as soluções funcionam?” 

Encorajar as crianças a tentar até que o problema fique resolvido. Recorde 

a  lição sobre erros no caso de ser necessário.  
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● “Como se sentem quando encontram a solução certa?” 

Ajuda as crianças a identificar possíveis sentimentos (alívio, satisfação, 

orgulho, etc.). 

Conclusão (Duração: 

5 min) 

Concluir revisitando as imagens do processo de resolução de problemas e 

referir os passos frequentemente em sala. 

Metodologia de 

avaliação 

Durante a implementação das atividades, o educador observa e anota: 

● Como cada criança compreendeu e aplica o procedimento de 

resolução de problemas. 

● Como cada criança gere desafios e soluciona problemas diários. 

 

  



 

 
 

www.resilientpreschools.eu 

A Comissão Europeia apoia a produção deste projeto, mas os seus conteúdos refletem a opinião dos seus autores e a Comissão 

Europeia não é responsável pelo uso dado à informação que nele consta. [Projeto Número: 2020-1-CY01-KA201-066080] 

Referências  

Biglifejournal.com. (n.d.). 7 Fun Goal-Contexto Activities for Children. Big Life Journal. Retrieved 

October 15, 2021, from https://biglifejournal.com/blogs/blog/5-fun-goal-contexto-activities-

children 

Butler, J., & Kern, M. L. (2014). The PERMA profiler. Retrieved from 

http://www.peggykern.org/uploads/5/6/6/7/56678211/the_perma-profiler_101314.pdf 

Challenging Learning. (2021, September 14). Challenging Learning - Learning Pit. Retrieved September 

15, 2021, from https://www.challenginglearning.com/learning-pit/ 

Hafner, M. L. (2019). The Joy of Movement: Lição Plans and Large-Motor Activities for Preschoolers. 

Redleaf Press. 

Norrish, J. M., Williams, P., O’Connor, M., & Robinson, J. (2013). An applied framework for positive 

education. International Journal of Wellbeing, 3(2), 147–161. 

Seligman, M. E. P. (2011). Flourish. New York: Free Press. 

Sheldon, K. M., Abad, N., Ferguson, Y., Gunz, A., Houser-Marko, L., Nichols, C. P., & Lyubomirsky, S. 

(2009). Persistent pursuit of need-satisfying goals leads to increased happiness: A 6-month 

experimental longitudinal study. Motivation and Emotion, 34(1), 39–48. 

https://doi.org/10.1007/s11031-009-9153-1 

 

  

https://biglifejournal.com/blogs/blog/5-fun-goal-setting-activities-children
https://biglifejournal.com/blogs/blog/5-fun-goal-setting-activities-children
http://www.peggykern.org/uploads/5/6/6/7/56678211/the_perma-profiler_101314.pdf
https://www.challenginglearning.com/learning-pit/
https://doi.org/10.1007/s11031-009-9153-1



