
VISÃO
Um mundo onde todas as crianças florescem.

MISSÃO
Promover o bem-estar e a cidadania junto de crianças e jovens, 

com base em modelos de Educação Positiva. 

VALORES
Aprendizagem
Co-construção
Transformação



Problema 

As crianças têm dificuldades 
em desenvolver 

relacionamentos positivos 
entre si, afetando a 
qualidade das suas 

amizades, momentos de 
lazer e bem-estar.



Semear Valores em co-construção: 
Promover o Bem-estar e a Cidadania 
junto de crianças de 1° ciclo
 

OBJETIVOS

•Promover o florescimento das 
crianças, incidindo particularmente nas 
relações interpessoais (entre elas e 
entre as crianças e os agentes 
educativos) e no exercício da cidadania.

•Promover o florescimento dos agentes 
educativos (professores, assist. 
operacionais) 



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

PSICOLOGIA POSITIVA
“Estudo científico daquilo que conduz ao florescimento dos indivíduos e 
das comunidades” (IPPA)

EDUCAÇÃO POSITIVA 
Educação para as competências académicas tradicionais e para o 
bem-estar (Seligman et al., 2009)

• Forças de caráter (Peterson e Seligman, 2004)
• Florescimento: Relações e Emoções positivas (Seligman, 2012), 

Desenvolvimento socioemocional (eg.: CASEL, 2012)



ENQUADRAMENTO

DGE, 2017
Ordem dos Psicólogos 
Portugueses, 2016



PRESSUPOSTOS

• Uma Educação Positiva contribui para o aumento de bem-estar e 
cidadania das crianças e previne problemas de saúde mental no 
futuro.

• A escola (pública) é um contexto privilegiado para proporcionar às 
crianças experiências de aprendizagem socioemocional.

• O Bem-estar e florescimento dos agentes educativos influencia a 
forma como se relacionam com os alunos.

• Uma abordagem holística maximiza os resultados, uma vez que 
todos os agentes educativos trabalham de forma articulada e 
coerente.

• Uma abordagem construcionista permite um maior envolvimento 
dos professores na dinamização dos temas e maior probabilidade 
de continuarem a desenvolvê-los futuramente.



MODELO LÓGICO

1. 

Recursos

2.

Atividades

3.

Produtos diretos

4.

Resultados 

a curto-prazo

5.

Resultados 

a longo-prazo



1. RECURSOS

• Formação testada em Educação 
Positiva para professores

• Guia de Recursos (1ª versão)

• EB Malangatana e EB Bruno 
Nascimento 

• EB para grupo de controlo

• Apoio na avaliação



2. ATIVIDADES POR GRUPO-ALVO

PROFESSORES, 
ASSISTENTES OP.

• Formação

• Planeamento do 
ano letivo seguinte 
(I.A.)

PROFESSORES

• Apoio na 
planificação e 
dinamização das 
aulas quinzenais de 
Bem-estar e 
Cidadania (BEC)

• Consultoria

ENCARREGADOS 
DE EDUCAÇÃO

• Apresentação do 
projeto

• Apresentação dos 
resultados



FORMAÇÃO

• Formação certificadas para Professores (50h) e Assistentes Operacionais 
(25h), ao longo do ano, em conjunto (a maior parte)

• Temas: desenvolvimento infantil, virtudes e forças de caráter, competências 
socioemocionais, relacionamentos e emoções positivas (modelo P.E.R.M.A.)



SATISFAÇÃO DAS ASSISTENTES 
OPERACIONAIS COM A FORMAÇÃO

As 6 assist. operacionais completaram o curso.

Satisfação global: 3.5 (escala de 1 a 4) / 87%



• 8 professores em 10 completaram 
(2 estiveram de baixa prolongada). 

• Em média, os professores 
indicaram um nível de satisfação de 
4.1 (de 1 a 5 pontos)

• Valorizaram os métodos ativos 
(jogos, dinâmicas de grupo e 
roleplays) e a partilha de estratégias 
e técnicas entre pares.

RESULTADOS E SATISFAÇÃO DOS 
PROFESSORES COM A FORMAÇÃO 



“Estive mais atenta aos pormenores relacionados 
com comportamentos de indisciplina, alguns deles 
muito agressivos. (...) procurei que os alunos 
pensassem no que tinha sido discutido sobre 
estratégias para lidar com algumas emoções, como 
a tristeza e a raiva, (...) e que as aplicassem. 

Tentei evidenciar o que cada um tem de melhor, 
quais as forças de caráter que faziam deles seres 
únicos e especiais permitindo-lhes sonhar e 
acreditarem nas 24 horas para serem felizes.”

CONTRIBUTOS DA FORMAÇÃO

Contributo para o seu desenvolvimento profissional, 
em áreas “diferentes das académicas”:



SATISFAÇÃO DOS 
PROFESSORES COM O PROJETO

Fizeram-se coisas diferentes: os professores saíram do 
seu papel rotineiro de professores.

Filomena, EB1 Malangatana

• Mais satisfeitos com a Formação (x=4.1) e o 
Acompanhamento das aulas (x= 4.0, de 1 a 5).

• Menos satisfeitos com o Apoio ao planeamento 
(x= 3.4)

• Consideram que o projeto teve muito ou bastante 
impacto no seu desempenho profissional 
(x=4.4, de 1 a 5).



AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO PELOS PROFESSORES

• Temática
• Materiais/ recursos/ jogos
• Espírito de equipa/ Partilha entre colegas/ Cooperação, relação e 

divertimento entre formandos e formadores
• Formadoras
• Projeto motivador/ Motivação dos alunos
• Diversificação de estratégias e atividades
• Planeamento conjunto das atividades
• Descoberta das forças e reconhecimento destas na rotina diária

Pontos fortes

• Mais oportunidades de partilha das atividades desenvolvidas em 
cada escola

• Planificação das atividades
• Transmitir aos alunos os resultados obtidos com o mesmo
• Apresentação aos pais do projeto e respetivo impacto 
• Distribuição dos temas por mais ciclos letivos
• Motivar os professores para continuarem a implementação do projeto
• Disponibilização de material auxiliar sem custos

Pontos a melhorar / Sugestões de melhoria



• 90 aulas de BEC, 183 alunos

• Temas: forças de caráter; literacia 
emocional e gestão da raiva

• Desenvolvimento diferente dos 
temas 

• Integração do tema em celebrações 

• Diferentes metodologias e 
atividades

AULAS DE BEM-ESTAR E CIDADANIA



• Amigo secreto;
• Peça de teatro com fantoches, escrita e encenada pelos alunos;
• Visionamento de filmes e debate sobre as forças e as emoções das 

personagens;
• Árvore da gratidão;
• Dinâmicas de grupo e reflexão sobre o significado e uso das forças na 

vida diária;
• Reconhecimento de comportamentos positivos, baseados nas forças de 

caráter, com a atribuição de medalhas das forças;
• Dinâmicas para promover a empatia, relações positivas, cooperação, 

persistência e criatividade;
• Atividades de expressão plástica sobre forças e emoções;
• Criação de músicas pelos alunos e pelos professores sobre o tema.



ACONTECIMENTOS NÃO ESPERADOS

- Greves da Função Pública à 
sexta-feira

- Baixa prolongada de duas 
professoras: 2 turmas não 
beneficiaram de todas as aulas 
BEC e duas professoras não 
acompanharam o projeto

- Ameaça e agressão de uma 
mãe a duas professoras 
contribuíram para um clima de 
insegurança numa das escolas

- As escolas reativaram atividades e 
deram novo significado a atividades 
habituais (Carnaval, S. Martinho, Amigo 
secreto, Festa final de ano)

- Os professores produziram cartas 
com as forças de caráter 

- Uma professora de AEC’s não 
incluída no projeto transportou o tema 
para as suas aulas.

- Nas duas escolas, os EE foram 
envolvidos em atividades do projeto 
(criação de chapéus e cartazes c/FC)



ALUNOS
1. Aumentar o 
conhecimento sobre BEC 
e usar esse conhecimento 
na escola;

2. Exibir mais 
comportamentos 
prossociais; e menos 
problemas de conduta e 
de relacionamento com 
os pares;

3. Aumentar a sua 
satisfação com a vida.

ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO

Sensibilizar para o projeto SV.

RESULTADOS 
ESPERADOS

PROFESSORES E 
ASSIST. OPER.

1. Promover o 
conhecimento e 
uso das forças.

2. Aumentar o 
florescimento 

dos professores.



Professores e Assist. operacionais

1. Promover o 
conhecimento e 
uso das forças 
dos agentes 
educativos

● Aprenderam sobre as 
suas principais Forças 
(realizaram quest. VIA)

● Professores usaram as 
suas principais forças 
na dinamização das 
aulas SV.

2. Aumentar o 
florescimento dos 
professores

● Resultados não 
significativos



Alunos

CARACTERIZAÇÃO

Média de idades: 7,5 anos



Alunos

1. Aumentar o 
conhecimento 
sobre BEC e 

Usar esse 
conhecimento na 

escola;

● Os alunos 
compreenderam o 
significado de cada 
força, eg:  Bondade, 
Amor, Gratidão, 
Trabalho em Equipa, 
Criatividade, Empatia, 
Persistência, etc. 

● Manifestaram algum 
uso das mesmas, com a 
família e na escola.



O que disseram os alunos...

- Aquela que nós estávamos no ginásio e que estávamos a virar as cartas. Eu 
gostei de ir encontrar as cartas e eu encontrei. (rapaz, 4º ano, M). 

O que mais gostaram?

As crianças nomearam diferentes atividades. Um exemplo:

O que menos gostaram?
Exemplos:

-Eu gostei menos daquele jogo que tínhamos de tirar um pau para ver se 
tínhamos de responder a um desafio ou tirar um cartão (rapariga, 1º ano, BN)

-Não gostei das cartas com a cara do menino. Porque o professor disse que me 
ia pôr de castigo e era mentira. E eu fiquei chateada. (rapariga, 3º ano, M.)

-Gostei muito de escrever qualidades dos colegas nas folhas atrás das costas, 
porque assim sabemos o que os colegas sentem por nós. (rapariga, 2ºano, BN.)



- Aprendi que trabalho em equipa não é trabalhar sozinho, é fazer as coisas 
muito bem e deixar que os outros também façam. (rapariga, 1º ano, BN). 

O que disseram os alunos...

O que aprenderam?

-Aprendi que quando sentimos raiva não devemos descarregar essa força nos 
colegas, mas devemos ficar sozinhos durante um momento para sentirmos a 

calma a vir… e não devemos ficar tristes, devemos deixar o amor e o 
entusiasmo entrar em nós. (rapariga, 2ºano, BN),

- Aprendi a dar-me mais com os outros. (rapaz, 1º ano, M). 

-Aprendi que posso fazer coisas novas. (Como) ajudar as pessoas com 
dificuldades. (rapariga, 3ºano, M),



O que disseram os alunos...
O que já puseram em prática?

-Eu antes não passava a bola aos meus amigos ao futebol e vocês disseram 
“trabalho em equipa” e eu comecei a passar mais. (rapaz, 4ºano, M),

-Já ajudei a minha mãe (...) a fazer o jantar. 
-Isso era uma coisa que já fazias antes do Semear Valores? 
- Não.
-Então porque é que começaste a ajudar? 
-Por causa que depois eu fiquei com vontade de fazer. Quando a minha mãe 
chegava atrasada, eu fazia. (rapariga, 3ºano, M),

- Já usei a gratidão pela minha família. (agradeceste-lhes?) Sim, porque eles 
estiveram a cuidar muito bem de mim. A minha mãe deu-me um beijinho e um 
abraço. (rapariga, 1º ano, M). 



-Tento ser persistente com a contas de matemática. Ainda hoje tive três contas 
erradas e irritei-me, mas não falei mal com a professora. (rapariga, 4ºano, BN),

O que disseram os alunos...

O que já puseram em prática?

-Eu tento fazer muita força para não bater. Vou lavar a cara e tento me acalmar. 
(rapaz, 3ºano, BN),

- Eu antes não ajudava muito a minha avó e agora ando a ajudar mais ela (...) 
Eu descobri a bondade.
- E como te sentes quando ajudas a tua avó? 
- Sinto-me bem e eu acho que ela precisa, porque ela já está velhinha.
 (rapariga, 4º ano, M). 



O que disseram os alunos...

O que é que vocês falaram à vossa família sobre as aulas?

- No 1º dia de escola, disseram-me que íamos ter um projeto, o Semear 
Valores e quando eu cheguei a casa, eu disse aos meus pais. 
No outro dia, disse que eu aprendi muitas forças de caráter novas e que eu 
gostei muito da Patrícia e da Mafalda (...) 
E depois os meus pais disseram “Quais é que foram as forças que tu 
aprendeste?” E eu disse “a gratidão, a coragem, o amor, a partilha, a 
coragem”. E depois a minha mãe perguntou-me se eu tive coragem de 
participar na atividade e eu disse que sim. E ela disse que eu já estou muito 
crescida e que para o ano vem o meu primo para a escola.

-Usaste a coragem logo na primeira atividade?!

-Sim. Eu não sabia que a coragem era... 

- … uma força? 
- Sim. (rapariga, 1º ano, M). 



Alunos

2. Exibir mais 
comportamentos 

prossociais; 

Exibir menos 
problemas de 
conduta e de 

relacionamento 
com os pares

● Aumento significativo 
do comportamento 
prossocial;

● Diminuição significativa 
dos problemas de 
relacionamento entre 
pares;

● Não houve diferenças 
significativas em 
relação aos problemas 
de conduta.



Aumento significativo* do 
comportamento 
prossocial do início 
(M=7.17; SD=2.23) para o fim 
da intervenção (M=8.06; 
SD=2.20).

Eg: ser sensível aos 
sentimentos dos outros;
partilhar facilmente com as 
outras crianças (guloseimas, 
lápis, etc.); estar sempre pronto 
a ajudar os outros. 

*t(165)=-5.13; p=0.000)

Média do Comportamento Prossocial no início e no fim da intervenção, 
nos grupos experimental (N=165) e de comparação (N=99)

***

***



Média dos Problemas de relacionamento com pares, no início e no fim da 
intervenção, nos grupos experimental (N=165) e de comparação (N=99)

***

Diminuição significativa 
dos problemas de 
relacionamento entre 
pares* do início (M=2.13; 
SD=1.79) para o fim da 
intervenção (M=1.58; 
SD=1.80). 

Eg: Ter tendência a isolar-se; 
gostar mais de brincar sozinho; 
não ter amigos; ser vítima de 
bullying; dar-se melhor com os 
adultos do que com as outras 
crianças.

*t(165)=4.12; p=0.000)



Mudanças no comportamento da turma/ aluno:

• O vocabulário entre alunos passou a incluir as forças 
de caráter

• Menos violência entre os alunos, gerem melhor os 
conflitos entre si

• Gerem melhor as emoções (a raiva)
• Têm mais consciência das suas forças e das que 

devem procurar atingir
• A turma reflete mais sobre as suas atitudes
• Maior união

AVALIAÇÃO PELOS 
PROFESSORES (N=7)

“As forças de carácter e o seu significado passou a fazer 
parte do vocabulário e dinâmica entre os alunos.” 



Alunos

3. Aumentar a sua 
satisfação com a 

vida.

● Não houve diferenças 
significativas antes e 
depois da intervenção



Comunidade escolar desenvolve um plano de 
promoção de BEC para o ano letivo 2019/2020

MALANGATANA BRUNO NASCIMENTO
• Um momento semanal de meditação 

e relaxamento incluído no 
acolhimento

• Uma hora de dança semanal à tarde 
para alunos

• Uma parceria com avós/ famílias da 
comunidade para a prática 
doméstica: costura, lavores, culinária

• Momentos de convívio espontâneo 
fomentado entre os adultos da escola

• Acolhimento no campo, cantando o 
hino da escola, à 2ª feira

• Apadrinhamento dos alunos do 4º 
ano aos alunos do 1º ano

• Receção coletiva no 1º dia de aulas, 
com atividades lúdicas

• Apresentação aos alunos e EE do 
modelo que criaram: Respeito. 
Bem-estar. Colaboração. Partilha



a) Trabalho colaborativo entre os professores da mesma escola, 
desenvolvendo a partir de uma matriz comum

b) Envolvimento dos alunos na criação das aulas (e.g.: aula criada pelos 
alunos: escrever ou escolher uma música e coreografá-la e depois a turma 
adivinhava a força representada); 

c) Recuperação de atividades dinamizadas pela escola e interpreta-las à 
luz dos temas desenvolvidos (e.g.: fazer o amigo secreto, sob o tema do 
Amor; ou a festa de final de ano com o tema das Forças de caráter); 

d) Envolvimento dos pais e/ou EE nos temas propostos (e.g.: atividade de 
jogos de tabuleiro pais-filhos/ avós-netos, realizada na escola sob o mote 
da Criatividade)

BOAS PRÁTICAS



● Os professores e assistentes operacionais avaliaram 
positivamente o projeto.

● Os professores usaram as suas principais forças de caráter na 
dinamização das aulas SV.

● Os professores identificaram mudanças nos alunos ao nível dos 
relacionamentos (mais entreajuda e menos problemas entre os 
alunos) e associaram a mudança ao trabalho desenvolvido no 
projeto.

● Alguns professores identificaram também melhorias nos alunos ao 
nível do auto-controlo.

● Um clima de sala de aula inclusivo, previsível e tranquilo e a 
interação professor-aluno condiciona o sucesso das sessões, 
independentemente do tema ou atividade.

Os resultados parecem indicar que...



● Os alunos gostaram das aulas SV (“foram divertidas”); aprenderam 
sobre o tema e falaram com as suas famílias sobre estas aulas.

● As respostas dos alunos ao questionário não revelam melhorias 
significativas ao nível dos relacionamentos.

● Por outro lado, as entrevistas aos alunos no final do ano letivo, 
apontam para alguns ganhos com o projeto no que se refere a:

○ ganho de vocabulário positivo;

○ novas amizades; 

○ maior consciência das suas forças e das forças dos colegas;

○ usar as forças na sua vida (eg., coragem para intervir na aula);

○ usar mais a bondade e a gratidão, especialmente com a família.

Os resultados parecem indicar que...



Para refletir...

1. O uso da forças de caráter dos professores na dinamização 
das aulas SV foi consciente, fruto de uma maior reflexão 
sobre o próprio?

2. Porque não aumentou o florescimento dos professores e 
assistentes operacionais?

3. Que tipo de intervenção, para além da formação, 
poderemos desenvolver com os assistentes operacionais?

4. Porque diferem as respostas dos professores e dos alunos 
sobre o relacionamento entre pares?

5. Nas respostas das crianças, porque é que não houve 
melhoria dos relacionamentos após o projeto?

6. Qual a melhor forma de envolver os EE? 



5. RESULTADOS A LONGO-PRAZO (IMPACTO)

Professores:
• Mantêm práticas pedagógicas promotoras de BEC no ano 
letivo seguinte.

Alunos: 
• Aumentam o conhecimento sobre BEC e usam-no;
• Exibem mais comportamentos prossociais; 
• Exibem menos problemas de conduta e de relacionamento 
com os pares; 

• Melhoram o desempenho escolar.



OBRIGADA


