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Apresentação do programa (1) 

  Inspira-te! é um programa de intervenção para a 

Promoção de Competências Sociais, dirigido a uma turma 

de 7º Ano do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-

Nova. 

 

 

 Este programa surge como resposta a uma necessidade de 

intervenção identificada pelo Director de Turma e 

comunicada ao Serviço de Psicologia, no início do 

presente Ano lectivo. 



Apresentação do programa (2) 

 Neste programa, os objectivos gerais são encarados como 

áreas de intervenção; 

 

 Propomos aos alunos… 

 Reflectir sobre o valor da diferença, sobre a 

aceitação dos outros e de si próprios; 

 Desenvolver formas de comunicação mais ajustadas; 

 Treinar estratégias de resolução de conflitos; 

 Desenvolver relações positivas; 

 Alcançar o bem-estar pessoal e social. 



Apresentação do programa (3) 

 O programa encontra-se organizado em 5 sessões, com a 

duração aproximada de 45 minutos cada. 

 A intervenção tem um formato de aplicação em turma, em 

contexto de sala-de-aula (durante o período de Mundo Actual 

e Cidadania). 

 Serão trabalhadas as seguintes competências: assertividade, 

aceitação e valorização dos pares, cooperação para a 

resolução de problemas, adaptação à escola e relações 

positivas com o grupo de pares. 

 As competências foram organizadas em 5 grandes conteúdos 

temáticos (correspondentes a 5 sessões) como a seguir se 

apresenta. 

  



“Todos diferentes, todos iguais” 

Sessão nº1 

Tema: 

Valorização da 

diferença e 

auto-aceitação 

 OBJECTIVOS: 

 Promover a valorização do Outro e da diferença; 

 Encorajar a auto-valorização. 

 

 

 ACTIVIDADES: 

 Actividade de partilha “Se vocês me conhecessem de 

verdade, saberiam que…” 

 Actividade de reflexão “Cada um de nós é único, as nossas 

diferenças tornam-nos interessantes” 

 



“Colocar-me no lugar do outro” 

Sessão nº2 

Tema: Empatia 

 OBJECTIVOS: 

 Reconhecer a importância de desenvolver atitudes positivas 

com os outros; 

 Explorar o significado e a importância da empatia; 

 Desenvolver a capacidade para reconhecer os sentimentos e as 

perspectivas do outro. 

 

 

 ACTIVIDADES: 

 Reflexão sobre o significado e a importância da empatia 

 Exercício de imaginação 

 



“Às vezes digo sim, quando quero dizer 
não…” 

Sessão nº3 

Tema: 

Assertividade 

 OBJECTIVOS: 

 Desenvolver a capacidade de expressar opiniões, pensamentos 

e/ou sentimentos de uma forma clara e apropriada; 

 Ser capaz de identificar as características da comunicação não-

verbal e de reconhecer a sua importância. 

 

 

 ACTIVIDADES: 

 Actividade de partilha “Já alguma vez te sentiste assim?” 

 Informação-educação: “Ser assertivo” 

 Auto-avaliação do estilo de comunicação: “E eu… sou 

assertivo?” 

 



“Acordos e desacordos” 

Sessão nº4 

Tema: Gestão 

de conflitos 

 OBJECTIVOS: 

 Ser capaz de analisar um problema ou conflito e 

apresentar alternativas de solução, empregando a empatia 

e a assertividade. 

 

 

 ACTIVIDADES: 

 Exercício “Conflitos… como resolvê-los?”  (a partir da 

leitura de histórias que reflectem conflitos interpessoais) 

 



“Tudo o que aprendemos!” 

Sessão nº5 

Tema: 

Avaliação das 

aprendizagens 

no grupo-turma 

 OBJECTIVOS: 

 Ser capaz de demonstrar aceitação e valorização do outro; 

 Promover a partilha e comprometimento com os valores e 

comportamentos explorados ao longo do programa; 

 Avaliar a satisfação com o programa. 

 

 

 ACTIVIDADES: 

 Actividades de encerramento: escrita de frases de apreciação 

“Nesta turma comprometemo-nos a…” 

 Avaliação da satisfação com o programa 



Implementação do programa 

 Turma: 7º E – datas, horários e formadoras 

 

Director de Turma: 

Januário Pires 

 

Formadoras: 

Anabela Ramos 

Ângela Oliveira 

 

Horário: 

2ª feira, das 12h às 

12h45m (período de Mundo 

Actual e Cidadania) 

Nº da 

Sessão 

Data 

1 3 de Novembro 

2 10 de Novembro 

3 17 de Novembro 

4 21 de Novembro 

5 1 de Dezembro 



Imaginação 

Noção 

Solidariedade 

Partilha 

Iniciativa 

Responsabilidade 

Amizade 

 

Tolerância 

Empatia 

 

Serviço de Psicologia e Orientação 


