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Introdução ao HOPES
O projeto Felicidade, Otimismo, Positividade e Ética nas Escolas (Happiness, Optimism,
Positivity and Ethos in Schools ‐ HOPEs) é financiado pela Comissão Europeia no âmbito do
programa ERASMUS+ KA2 – Cooperação para a Inovação e Intercâmbio das Boas Práticas
(Parcerias Estratégicas para a Educação Escolar). O projeto foi lançado em setembro de 2016
com a duração de 24 meses e é implementado em cinco países da UE (Chipre: Cyprus
Pedagogical Institute, N. Charalambous Institute of Development Ltd, Grantxpert Consulting
Ltd; Grécia: Panteion University of Social and Political Studies; Irlanda: Profexcel.Net Ltd [ICEPE
‐ Institute of Child Education and Psychology, Europe]; Malta: University of Malta, e Portugal:
ΙSPA ‐ Instituto Universitário). A recente parceria estratégica foi criada com base na vasta
experiência de todos os membros do consórcio em temas relacionados com a Psicologia
Positiva (PP), a Psicologia Educacional e a Educação para os Valores Pessoais (EpV). Fortalecer
as competências dos professores para positivamente interagir e influenciar o comportamento e
as competências dos alunos poderá resultar numa educação mais efetiva e significativa nas
escolas. Foi desenvolvido um programa de formação baseado no quadro teórico da Psicologia
Positiva e da Educação para os Valores Pessoais. A formação dos professores poderá traduzir‐se
num aumento da sua motivação para aperfeiçoar os seus métodos de ensino e orientar os seus
alunos em assuntos relacionados com o desenvolvimento de atitudes positivas, resiliência
psicológica, felicidade e positividade.
A Educação para os Valores Pessoais é uma tendência emergente na educação nos
países da UE, aspirando a responder aos problemas de comportamento intra e interpessoais
que decorrem de um questionamento do quadro de valores individuais e sociais. A Educação
para os Valores Pessoais pressupõe o ensino de valores através do currículo, a criação de
comunidades reflexivas nas escolas, promovendo a democracia em sala de aula e usando
métodos cooperativos de aprendizagem e resolução de conflitos (Lickona, 1993). Tanto a
Educação Positiva como a Educação para os Valores Pessoais são consideradas pré‐requisitos
para o sucesso nas escolas e fora desta.
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O HOPEs tem como objetivo aplicar nas escolas os princípios, métodos e técnicas da
Psicologia Positiva e da Educação para os Valores Pessoais. Através da formação de professores
do ensino básico (grupo‐alvo direto), da formação em países participantes da UE, os
professores estarão em condições de transferir novos conhecimentos e competências para os
contextos escolares e, especificamente, para os alunos (grupo‐alvo indireto), a nível nacional e
europeu. A implementação deste programa de formação poderá levar ao desenvolvimento da
felicidade, de atitudes positivas e de melhores resultados académicos.

Objetivos Gerais
O HOPEs pretende apoiar o desenvolvimento e a implementação de novas abordagens
no ensino básico através da ampliação de esforços dos professores para se adaptarem às
tendências atuais e para fortalecerem o seu desenvolvimento profissional e pessoal. O
desenvolvimento do currículo, baseado no quadro teórico da Psicologia Positiva e da Educação
para os Valores Pessoais, tem como objetivo prioritário o aperfeiçoamento das competências
profissionais dos professores. Através da integração de aspetos positivos no currículo
académico, o HOPEs tem como objetivo motivar os professores a melhorarem os seus métodos
de ensino, tornando‐os mais eficazes, o que, por sua vez, poderá aumentar o pensamento
positivo, a resiliência e o envolvimento dos alunos. Desenvolver um currículo inovador, que
combine aspetos da PP com recursos da EpV, poderá resultar num ambiente escolar mais
vantajoso para os alunos e professores, fornecendo‐lhes as ferramentas necessárias para
melhorarem o seu desenvolvimento académico e profissional, bem como a qualidade de vida
no geral.

Objetivos do projeto:
• Desenvolver, testar e publicar um programa de formação baseado na PP e na EpV, tanto em
formato presencial, como em formato de formação à distância (online);
• Enriquecer o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, focando‐se em cinco
pilares educacionais: emoções positivas, valores e pontos fortes, projeto de vida positivo,
gestão do stress e relações positivas;
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• Familiarizar os professores do ensino básico com os princípios, métodos e técnicas da PP e da
EpV com vista a criar uma cultura positiva nas escolas, baseada em valores universais.
Mais especificamente, a formação de professores para a utilização do programa HOPEs
deverá aumentar os seus níveis de satisfação no trabalho, autoestima, resiliência e felicidade,
contribuir para a sua capacidade de autorregulação, aumentar o seu nível de envolvimento e
influenciar positivamente as escolas (alunos e outros professores membros) e comunidades.
Assim, espera‐se que as escolas e as comunidades se tornem mais orientadas para a resolução,
em vez de se concentrarem em problemas. O desenvolvimento de uma cultura positiva nas
escolas pode contribuir para os níveis de bem‐estar e para a prevenção de problemas
comportamentais nos alunos. Os alunos terão acesso a ferramentas que irão ajudá‐los a tomar
consciência de seus pontos fortes e fracos e a aumentar a sua autoestima. Finalmente, espera‐
se que os alunos se tornem mais capazes de lidar com o stress e que desenvolvam
competências de pensamento crítico e de tomada de decisão, em prol de decisões mais
responsáveis, de acordo com os valores universais de responsabilidade e respeito.
O HOPEs tem um caráter transnacional, uma vez que o desenvolvimento do programa de
formação envolve sete organizações de cinco países que integram o consórcio. Além disso, a
utilização dos princípios e métodos da PP e EpV podem ser benéficas para todos os seres
humanos, independentemente da nacionalidade, etnia e localização geográfica. Os objetivos da
PP são amplamente partilhados, tanto por parte das comunidades locais como à escala global.
A investigação sugere uma série de forças pessoais e virtudes, que são valorizadas por todas as
culturas, devido à sua contribuição para o florescimento individual e social (Peterson &
Seligman, 2004).
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Psicologia Positiva: Uma Introdução
A Psicologia Positiva é um campo de estudo das ciências psicológicas, em rápido
crescimento, que se dedica às dimensões positivas da existência humana. O seu propósito é
descobrir, compreender e fortalecer os fatores que ajudam as pessoas a florescer e a funcionar
otimamente como indivíduos, grupos e sociedades (Gable & Haidt, 2005). Por outras palavras, a
Psicologia Positiva tem por objetivo construir e desenvolver as melhores qualidades na vida. A
Psicologia Positiva redireciona o foco da Psicologia para o ser humano comum, para o estudo
das forças e pontos fortes e para o sucesso do funcionamento humano (Sheldon & King, 2001).
Também enfatiza a saúde mental positiva, o desenvolvimento e envelhecimento positivos, as
relações positivas, a educação positiva e os ambientes de trabalho positivos.
O campo da Psicologia Positiva está organizado em três diferentes níveis de estudo: o
subjetivo, o individual e o grupal (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). O nível subjetivo envolve
o estudo das esperiências positivas, tais como emoções positivas, felicidade, propósito de vida,
otimismo, esperança e o flow (estes aspetos serão discutidos mais à frente no currículo). O
nível individual compreende o estudo das qualidades que definem uma “boa pessoa” (Boniwell,
2012) e foca‐se nas forças e pontos fortes pessoais como a capacidade para amar, a coragem, o
perdão, a criatividade e a sabedoria. A Psicologia Positiva, contudo, vai para além dos níveis
subjetivo e individual e inclui, no nível grupal, o estudo das instituições positivas como a
democracia ou as famílias fortes/saudáveis; estas instituições constituem o alicerce das virtudes
e emoções positivas (Seligman, 2002). Neste nível, as qualidades positivas grupais e
comunitárias como a responsabilidade social, o altruísmo e a ética no trabalho são também
realçadas (Boniwell, 2012).
O objetivo final da Psicologia Positiva é criar intervenções que visem a melhoria da vida
das pessoas, em ambos os níveis, pessoal e social. Tem sido criada uma ampla variedade de
intervenções voltadas para diferentes populações e contextos com o propósito de aumentar a
felicidade e o bem‐estar, melhorar a saúde física e mental, ou desenvolver a resiliência (Parks‐
Sheiner, 2009). Todas estas intervenções têm um elemento comum: o objetivo não é mover as
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pessoas da disfunção para um funcionamento mediano, mas ajudá‐las a alcançarem um
funcionamento ótimo (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).
A Educação é um campo que pode e tem beneficiado da incorporação dos princípios e
intervenções da Psicologia Positiva. Em particular, a Educação Positiva pretende ensinar às
crianças em idade escolar competências que melhorem o seu bem‐estar e resiliência (Seligman,
Ernst, Gillham, Reivich, & Linkins, 2009). Por outros termos, a Psicologia Positiva pode ser
combinada com a educação tradicional e, deste modo, a ênfase é dada não apenas na formação
da mente, mas também na educação do coração. A introdução da Psicologia Positiva nas
escolas poderá ajudar os estudantes a lidarem com as adversidades da vida, desenvolvendo
atitudes positivas para com eles próprios, funcionando positivamente e contribuindo para a
sociedade (Waters, 2014). Seligman et al. (2009) argumentam que há três importantes razões
para ensinar o bem‐estar nas escolas: “como um antídoto para a depressão, como um veículo
para melhorar a satisfação com a vida e como uma ajuda para aprender melhor e pensar
criativamente” (p. 295).
Estas afirmações têm sido suportadas pela investigação. Uma série de intervenções em
escolas usando os princípios da Psicologia Positiva tem sido testada cientificamente, mostrando
resultados promissores no aumento do bem‐estar e na melhoria das relações e desempenho
académico (Waters, 2011).
Em termos de prevenção, intervenções em escolas focadas na promoção do bem‐estar
dos alunos e na resiliência têm mostrado uma importante redução nos sintomas de depressão e
ansiedade, desesperança e problemas comportamentais (Brunwasser, Gillham, & Kim, 2009;
Seligman et al., 2009). Outros programas focados no desenvolvimento de atitudes positivas têm
alcançado uma redução de comportamentos negativos como bullying, menor consumo de
substâncias e baixos índices de violência (Beets et al., 2009; Li et al., 2011).
O potencial das intervenções da Psicologia Positiva em aumentar o bem‐estar e a
satisfação com a vida tem também sido suportada pela investigação. Por exemplo, tem sido
demonstrado que as qualidades positivas como a esperança, satisfação com a vida e
autoestima podem ser melhoradas por uma breve intervenção na esperança, e esta melhoria
pode ser mantida por 18 meses após a intervenção (Marques, Lopez, & Pais‐Ribeiro, 2009).
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Finalmente, em termos de realização e rendimento escolar, a investigação tem revelado
que programas escolares focados no comportamento e nos pontos fortes podem influenciar
positivamente o sucesso escolar, a assiduidade e os problemas disciplinares (Snyder et al.,
2010).
Os resultados desta investigação mostram claramente os vários benefícios de incorporar
a Psicologia Positiva na educação, em prol da prevenção de resultados negativos e na
promoção de resultados positivos para as crianças e, finalmente, para a comunidade escolar e
sociedade.
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Valores & Pontos Fortes: Porquê a Educação para os Valores Pessoais?
Cidadania, atitudes positivas e educação cívica e moral são termos usados para cobrir
uma ampla categoria de qualidades como respeito, responsabilidade, empatia, cuidado e
preocupação com os outros, tolerância e serviço aos outros. Frequentemente estes termos são
usados de forma indistinta, pois não existe uma abordagem de ensino única para transmiti‐los
(Arthur & Harrison, 2012). O consórcio do projeto HOPEs acordou em usar o termo "Valores” e
"Educação para os Valores Pessoais" (EpV) ao longo do currículo. A razão que sustenta esta
opção tem a ver com o termo grego "êthikos" (ética), o qual está relacionado com ethos
(personalidade), tal como é sugerido através do nome do projeto [Felicidade, Otimismo,
Positividade e Ética nas escolas]. A virtude moral ou a excelência das atitudes são uma
combinação de qualidades que tornam a pessoa eticamente admirável. Além disso, o termo
"valores", usado neste currículo, não tem conotação com dogma.
Aristóteles, bem como outros filósofos, propôs que uma vida feliz deve consagrar
importância ao exercício das virtudes, pois estas não são herdadas e resultam da aprendizagem
e dedicação. Assim, o exercício de qualidades e virtudes aperfeiçoa a qualidade de vida. As
virtudes têm dois componentes diferentes de acordo com Aristóteles, o aspecto
comportamental (ação) e o aspecto psicológico (motivos, objetivos, preocupações e propósito)
/ aspeto cognitivo (conhecimento e crenças). Assim, a educação de respostas emocionais é vital
para o desenvolvimento de atitudes ou de uma personalidade virtuosa. Para concluir,
Aristóteles acreditava que se as respostas emocionais forem ensinadas de maneira adequada,
as pessoas teriam prazer ou dor nas coisas certas.

Educação para os Valores Pessoais: Uma Introdução
A educação para os valores pessoais tem sido objeto de revisão nos últimos anos, desde
que desapareceu nos finais do século XX, por uma variedade de razões. Antes disso, desde os
tempos antigos e até ao início do século XX a educação para os valores pessoais foi cultivada
como uma prioridade e, por esse motivo, não se trata de um conceito novo.
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As raízes da educação para os valores pessoais podem ser encontradas em paradigmas
filosóficos. Por exemplo, Aristóteles propôs que a nossa personalidade pode ser cultivada
através do desenvolvimento de hábitos e virtudes, com o apoio da comunidade. Os professores
e os pais podem ajudar as crianças a: aprender a conhecer, amar e praticar boas ações.
Aristóteles entendia a personalidade como sendo construída voluntariamente pelos próprios
indivíduos, e isso levaria a uma vida saudável (Vargas & Gonzalez‐Torres, 2009).
Por outro lado, Rousseau (século XVIII) deu ênfase à autonomia das crianças para
formarem hábitos por conta própria, já que pensava que as pessoas estão naturalmente
predispostas para o bem. Rousseau defendia que uma criança não deveria estar condicionada e
ser livre de influências, uma vez que pensava que a criança se tornaria num adulto autónomo
regulado pela sua própria vontade e desejo (Vargas & Gonzalez‐Torres, 2009).
A psicologia humanista tem sido influenciada pela ética de Aristóteles. O movimento da
psicologia humanista, inspirado no trabalho de Carl Rogers e Abraham Maslow, trouxe um
enfoque diferente à psicologia. Enquanto a psicologia tradicional se centrava naquilo que
estava errado com as pessoas, a psicologia humanista interessou‐se por aumentar o potencial
humano e os humanistas procuraram identificar um modelo positivo para o crescimento
pessoal, compreendendo os indivíduos de maneira mais holística. Assim, o sentido positivo do
florescimento humano é baseado na visão de mundo aristotélica, mais tarde influenciada pela
psicologia humanista e, mais recentemente, pela psicologia positiva. A tendência da psicologia
positiva na atualidade revitalizou os conceitos de educação para a cidadania e de forças
pessoais, propondo novas metodologias para a investigação e a educação (Jubilee Center,
2017).
O cultivo das atitudes positivas é um processo que exige os esforços de ambos, do
indivíduo em desenvolvimento, da escola e da sociedade. Uma sociedade que decidiu capacitar
os seus membros a viverem bem, tratará a educação para a cidadania como um direito de todas
as crianças. Atitudes positivas podem levar a uma vida florescente e aprender a equilibrar as
virtudes e os valores deverá ser um tema de grande interesse para as escolas. Florescer significa
valorizar o potencial da pessoa e ser feliz. Isto requer virtudes morais, cívicas e intelectuais,
excelência específica em diversos domínios da prática ou empreendimento humano e virtudes
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016‐1‐CY01‐KA201‐017354

13

CURRÍCULO
genéricas de autoconhecimento. Tudo isto é importante para alcançar o pleno potencial na
vida. Através da educação para a cidadania, as crianças desenvolver‐se‐ão de modo a tornarem‐
se confiantes e solidárias, contribuindo para a sociedade.
Educação para a cidadania é diferente de doutrinamento e condicionamento. O objetivo
final de toda educação para a cidadania adequada é fornecer aos alunos as ferramentas
intelectuais para que possam fazer escolhas sensatas por eles próprios, no âmbito de uma
sociedade democrática. O pensamento crítico é um componente fundamental de uma
personalidade bem equilibrada.
O desenvolvimento do currículo HOPEs baseou‐se no modelo aristotélico, em que as
crianças aprendem valores, amam estes valores e aprendem a praticá‐los de modo a se
tornarem hábitos, com a ajuda de professores e pais. O objetivo principal é o de ajudar os
alunos a se tornarem inteligentes e bons cidadãos (Lickona, 1991, pg6).
Para o propósito deste projeto, o consórcio identificou as necessidades dos professores
do ensino básico nos cinco países parceiros (Chipre, Grécia, Irlanda, Malta e Portugal). Este
levantamento de necessidades foi focado na mensuração dos níveis de depressão, stress,
ansiedade, resiliência e níveis de bem‐estar dos professores. Além disso, foi distribuído outro
questionário relativo à EpV. Foram apresentados aos professores 12 valores humanos
universais (amor, dar, responsabilidade, ousadia, justiça, cooperação, cidadania, paz, respeito,
liderança, modéstia e liberdade), e foi‐lhes solicitado que os avaliassem, através de uma escala
de Likert, por ordem de importância. De acordo com os resultados, os quatro valores
predominantes, no topo das pontuações foram: amor, paz, respeito e responsabilidade e estes
são os valores visados por este currículo para ajudar as crianças a tomarem conhecimento dos
valores e praticá‐los através de atividades experienciais.
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Módulo 1: Emoções Positivas
O que são Emoções?
As emoções devem ser diferenciadas de outros estados afetivos como estados de humor
ou sensações. As emoções podem ser caracterizadas como episódios afetivos curtos e intensos,
sendo uma reação ou resposta subjetiva a um evento particular ou pessoa que é importante
para o indivíduo (Fridja, 1988; Linnenbrink & Pintrich, 2004). O humor tende a ser um estado
afetivo geral mais duradouro sem um referente específico. As sensações geralmente estão
associadas com sensações físicas. As emoções diferem das sensações físicas porque as emoções
exigem uma ativação cognitiva, enquanto as sensações físicas (por exemplo, o prazer) podem
ser causadas simplesmente pela mudança do ambiente físico imediato (por exemplo, comer).
As emoções são entendidas como uma sequência flexível de respostas, que surge quando o
sujeito avalia a situação como relevante ou como oferecendo desafios e oportunidades
importantes (Gross, 1998; Koole et al., 2011). As emoções são geradas a partir de modificações
na situação pessoal, percebidas como relevantes pelo indivíduo (Jacobs & Gross, 2014).
Os principais componentes das emoções são:


Avaliação (a interpretação da situação);



Experiência subjetiva (resultante das experiências anteriores);



Alteração fisiológica (temperatura corporal e freqüência cardíaca);



Expressão emocional (expressões faciais);



Tendências de ação (risos, choros e gritos).

As emoções facilitam a tomada de decisões, motivam‐nos para a ação, ajudam‐nos a
sobreviver/adaptar‐nos ao mundo, ajudam‐nos a perceber os outros e ajudam os outros a
entenderem‐nos.

O que é Literacia Emocional (LE)?
A literacia emocional pode ser concebida como a capacidade de: processar informações
emocionais, possibilitando às pessoas diferenciar os estados afetivos; dinstinguir as emoções e
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as ações resultantes; interpretar os estados afetivos próprios e dos outros e expressar emoções
adequadamente.
Goleman (1996) sugeriu cinco conceitos fundamentais para o desenvolvimento da literacia
emocional:


Autoconsciência (capacidade de reconhecer os próprios sentimentos à medida
que eles ocorrem);



Controlo emocional (autorregulação de reações emocionais);



Motivação (determinação para trabalhar com as próprias emoções para superar
o desafio);



Empatia (sensibilidade emocional aos sentimentos dos outros); e



Habilidades sociais (habilidades sociais para trabalhar em colaboração ou liderar
pessoas).

Por que as Emoções são importantes na Aprendizagem e no Ensino?
As emoções estão presentes nas nossas vidas diárias, bem como no contexto escolar e, por
isso, as competência emocionais desempenham um papel importante no bem‐estar, na
aprendizagem e no ensino. A investigação mostra que os indivíduos com altos níveis de
competência emocional gerem eficazmente os seus sentimentos, lidam com o stress,
enfrentam o fracasso com otimismo e persistem diante de dificuldades (Tait, 2008). Assim, a
promoção de habilidades emocionais é altamente benéfica para o ajustamento,
desenvolvimento e bem‐estar global dos indivíduos (Moreira et al., 2010; Shankland & Rosset,
2016; Valiente et al., 2012).
Neste sentido, nos últimos anos, abordagens dinâmicas da dimensão emocional no
contexto escolar têm sido promovidas através da Aprendizagem Social e Emocional (ASE), que
gradualmente tem marcado presença nos currículos escolares (por exemplo, Humphrey et al.,
2008; Sugai & Horner, 2002). Investigações com diferentes programas ASE mostraram que
programas deste tipo estavam associados a melhor aprendizagem e desempenho académico
(Zins et al., 2004).
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Porque é que as Emoções Positivas interessam?
Todas as pessoas querem sentir‐se bem, pelo menos tanto quanto possível. Mas sentir‐se
bem não é apenas algo desejado, mas também desejável. Experimentar emoções positivas é
frequentemente uma coisa boa para qualquer pessoa e para os outros ao seu redor. As
evidências empíricas mostram que a experiência e a expressão das emoções positivas se
relacionam com o bem‐estar, a qualidade de vida, a sociabilidade, o altruísmo, o gostar de si
mesmo e de outras pessoas, uma melhor saúde, um sistema imunológico mais fortalecido,
competências de resolução de conflitos mais efetivas, maior resistência à adversidade, maior
capacidade de enfrentar situações adversas e com maior originalidade de pensamento ou
criatividade (Burns et al., 2008; Cohen et al., 2006; Fredrickson et al., 2003; Isen et al., 1987;
Lyubomirsky et al., 2005; Sin, 2016; Tugade & Fredrickson, 2004).

Como atuam as Emoções Positivas?
A “Broaden and Build Theory of Positive Emotions” (BBT) propõe que as emoções positivas
ampliam os recursos atencionais momentâneos das pessoas e a abrangência dos seus
repertórios cognitivos e comportamentais (Fredrickson, 1998, 2001, 2004, 2013, Fredrickson &
Branigan, 2005). Esta consciência mais ampla cria oportunidades para a pessoa construir
recursos sociais, intelectuais, psicológicos e físicos duradouros (Fredrickson et al., 2008), devido
à criação de padrões de pensamento mais abertos à informação, mais integrativos, mais
flexíveis, mais criativos e mais abertos à amplitude de opções comportamentais (por exemplo,
Bolte et al., 2003; Compton et al., 2004; Dreisbach, 2006; Estrada et al., 1997; Kahn & Isen,
1993; Phillips et al., 2002; Pyone, & Isen, 2011). Estes recursos construídos produzem
experiências subsequentes de emoções positivas, provocando espirais ascendentes em direção
ao bem‐estar emocional, mental e físico e ao funcionamento ótimo (Fredrickson & Joiner, 2002;
Garland et al., 2010).
Através da ampliação da atenção e do pensamento, as emoções positivas podem criar
oportunidades para construir novos recursos, ou reforçar recursos existentes, mentais,
psicológicos, sociais e físicos. As crianças que jogam no pátio da escola ou jovens adolescentes
envolvidos em atividades sociais ao ar livre, por exemplo, podem estar motivados
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principalmente pelo prazer, mas estas atividades também contribuem para o desenvolvimento
de recursos físicos (por exemplo, força, coordenação, resistência cardiovascular), sociais (por
exemplo, novas e mais fortes amizades), intelectuais (por exemplo, competências de resolução
de problemas e aquisição de informação) e psicológicos (desenvolvimento do sentido de
direção e definição de metas, resiliência e otimismo) (Fredrickson, 2003).
A investigação sobre a hipótese de construção da Broaden and Build Theory (BBT) mostra
que todos estes impactos da ampliação da consciência acerca das emoções positivas podem
realmente ocorrer (Fredrickson, 2013). Investigações longitudinais mostram que a experiência
diária de emoções positivas providencia a ampliação de recursos para enfrentar situações
adversas e maior capacidade de resiliência, incremento das crenças de autoeficácia, mais
autocontrolo (por exemplo capacidade de esperar por recompensas desejadas) e pensamento
orientado para o futuro, sem diminuir o valor dos resultados futuros, confiança interpessoal em
relacionamentos íntimos e relações sociais (por exemplo, Cohn et al., 2009; Gable et al., 2006;
Mauss et al., 2011; Pyone & Isen, 2011; Salavanova et al., 2006; Salavanova et al., 2011). Estes
incrementos no funcionamento psicológico proporcionam uma maior freqüência de emoções
positivas, que dão suporte aos efeitos recíprocos e sequenciais das mesmas (Garland et al.,
2010).

Porque é que as Emoções Positivas são importantes no Contexto Escolar?
As emoções positivas contribuem para o ajustamento académico, pois incentivam a
exploração, combinando diversos materiais e ampliando estratégias e métodos para resolver
problemas.
Num nível mais global, os efeitos das emoções positivas podem estar relacionados com o
desempenho académico, com o nível de satisfação com a escola e com o envolvimento escolar
(Graziano et al., 2007; Reschly et al., 2008; Valiente et al., 2012). Num nível mais específico, as
emoções positivas, como a satisfação, a esperança, o orgulho, o contentamento e o
entusiasmo, estão relacionadas com a vontade de investir esforço e repetir a tarefa e a
experiência de aprendizagem (Ouweneel et al., 2011; Reschly et al ., 2008, Suldo et al., 2011).
Além disso, os efeitos descritos das emoções positivas sobre o processamento cognitivo (ver
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seção "Como atuam as Emoções Positivas?") melhoram a memória, a compreensão e a
construção do conhecimento, facilitando a aprendizagem, bem como o pensar de forma criativa
e flexível, motivando o comportamento exploratório e reforçando a capacidade de resolução de
problemas (Cohn et al., 2009; Fredrickson, 2004; Fredrickson et al., 2008; Hinton et al., 2008;
Isen et al., 1987).
As emoções positivas também promovem resultados emocionais (Schmid et al., 2011) e
sociais positivos (Richards, & Huppert, 2011; Shin, et al., 2011).
A eficiência das competências de regulação emocional também é fundamental, já que o
processo de aprendizagem às vezes envolve experiências emocionais negativas (por exemplo,
stress e ansiedade associada aos testes). Construir emoções positivas e felicidade na sala de
aula tem estado associado a uma melhoria de recursos pessoais importantes, como
competências adaptativas para fazer face a situações adversas (Reschly et al., 2008) e a
resiliência (Tugade & Fredrickson, 2004; Waugh & Fredrickson, 2006) que ajuda os estudantes a
sustentarem o esforço e a determinação, enquanto lidam com dificuldades emocionais no
processo de aprendizagem e nas interações com os outros. A investigação também mostra que
as emoções positivas facilitam a recuperação de experiências emocionais negativas
(Frederickson & Levenson, 1998; Papousek et al., 2010). Todos estes resultados evidenciam o
valor das emoções positivas para o bem‐estar de crianças e adolescentes e para o florescimento
em contexto escolar.
A investigação em psicologia positiva mostra que o sucesso de programas e intervenções
depende da colaboração ativa, transdisciplinar, entre profissionais. Além disso, a educação
positiva pode funcionar no âmbito da prevenção e da promoção, com maior eficácia quando
implementada como uma abordagem comum a toda escola, com um quadro de aplicação
prático (Kibe & Boniwell, 2015).
Alguns estudos destacam o papel do professor, as estratégias de ensino e as relações
interpessoais na sala de aula para incentivar a experiência frequente de emoções positivas nos
estudantes (Graziano et al., 2007; Reschly et al., 2008). As emoções positivas podem ampliar as
capacidades cognitivas e o envolvimento dos alunos na própria escolaridade. De acordo com
estas ideias, Frederickson (2001) afirma que o foco em recursos pessoais e ambientais na
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organização educacional pode aumentar a possibilidade dos alunos experimentarem emoções
positivas na escola, incentivando uma "espiral ascendente" de sucesso.

Como promover Emoções Positivas na Sala de Aula?
A promoção de emoções positivas na sala de aula implica a construção de ambientes
seguros de aprendizagem, onde as necessidades psicológicas básicas dos alunos são satisfeitas
e há neles um sentimento de liberdade para expressar os seus sentimentos. Assim, um tom
positivo deve ser uma pedra angular da ação do professor, fornecendo situações para que os
alunos expressem e compreendam as próprias emoções (Coelho & Figueira, 2011; Meyer &
Turner, 2002; Seligman et al., 2012).
Dum ponto de vista metodológico, isto implica o uso de metodologias de aprendizagem
ativas, que visem promover a aquisição do conhecimento de forma integrada, bem como o
desenvolvimento de atitudes e competências nos estudantes. Além disso, os ambientes de
aprendizagem devem apoiar a construção da autonomia e o desenvolvimento de sentimentos
de competência e envolvimento nos estudantes (Carvalho et al., 2016; Coelho & Figueira, 2011;
Coelho et al., 2016).

Que Emoções Positivas são abordadas neste módulo?
Este módulo abrange as seguintes emoções positivas: alegria, amor, gratidão,
contentamento, interesse, inspiração, divertimento e esperança.
Pekrun, Goets, Titz e Perry (2002), numa revisão da literatura (relacionando emoções com
a aprendizagem, testes, desempenho, trabalho ou realização), identificaram um conjunto de
emoções positivas geralmente estudadas que engloba: alegria, orgulho, entusiasmo, esperança,
gratidão e alívio. A diversidade de emoções positivas também é enfatizada por Fredrickson
(2013), que identificou as 10 emoções mais frequentemente experienciadas na vida diária das
pessoas: amor, alegria, gratidão, contentamento, interesse, esperança, orgulho, diversão,
inspiração e admiração. O amor é identificado como a emoção positiva mais frequentemente
sentida. Ele é geralmente sentido em relações interpessoais seguras. A alegria surge quando
ocorre uma situação inesperada. A gratidão emerge quando um acontecimento positivo é
atribuído a outra pessoa. O contentamento surge quando as circunstâncias são consideradas
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016‐1‐CY01‐KA201‐017354

21

CURRÍCULO
apreciadas, valorizadas, corretas ou satisfatórias. O interesse desenvolve‐se em situações vistas
como seguras e também com novidades e desafios. Ao contrário de outras emoções positivas, a
esperança surge em circunstâncias negativas, quando se teme o pior, mas se espera que a
situação melhore. O orgulho acontece quando se conseguem resultados importantes que são
socialmente valorizados. As pessoas podem sentir‐se divertidas quando ocorre alguma
"incongruência social não séria". A inspiração emerge quando as pessoas observam uma boa
ação ou desempenho. A admiração surge quando as pessoas estão diante de algo maravilhoso
ou perante alguém bonito ou poderoso (Fredrickson, 2013).
De acordo com Fredrickson (2013), experimentar emoções positivas ajuda a criar recursos
duráveis. Estes recursos são diferentes de acordo com a emoção sentida. A Figura 1 ("Flor das
Emoções") representa a relação entre emoções positivas e os recursos associados. No centro da
figura incluímos o bem‐estar que pode ser afetado tanto pelas emoções positivas quanto pelos
recursos que as emoções positivas ajudam a construir.

Fig. 1 – “Flor das Emoções”
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Objetivos deste módulo
Através das atividades deste módulo as crianças irão:
1.

Desenvolver a literacia emocional que consiste em:
a) Conhecer melhor as suas próprias emoções;
b) Identificar as emoções expressas pelos outros;
c) Nomear corretamente as emoções.

2.

Aprender a expressar diferentes emoções;

3.

Desenvovler e aprender a expresser emoções positivas em diferentes situações:
positivas, neutras e situações potencialmente negativas;

4.

Aprender a usar as emoções positivas nos contextos interpessoais.
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Módulo 2: Valores & Pontos Fortes
O que é Personalidade?
A palavra personalidade deriva do termo grego "χαρακτήρας", o qual é usado para se
referir a uma marca impressa sobre uma moeda. A palavra hoje, porém, significa o conjunto de
caraterísticas típicas de uma pessoa, isto é, a personalidade é o reflexo da maneira de ser da
pessoa. A personalidade consiste num conjunto de características psicológicas que influência a
capacidade da criança e a sua tendência para agir de forma moral, social e pessoalmente
responsável, ter ética e ser autónoma (Berkowitz & Bier, 2007). Uma personalidade bem
desenvolvida não significa a ausência de fraquezas e problemas, mas sim que sobressai um
conjunto rico de características positivas (Park & Peterson, 2009). A personalidade está
relacionada, consequentemente, com “o valor moral de uma pessoa” (Goldie, 2004, p. 27) e
define a integridade de uma pessoa (Homiak, 2016). Uma pessoa moralmente desenvolvida
respeita a dignidade humana, preocupa‐se com o bem‐estar dos outros, integra o interesse
individual e as responsabilidades sociais, mostra integridade, reflete sobre as escolhas morais e
procura a resolução pacífica de conflitos (Association for Supervision and Curriculum
Development ‐ SACD, 1988).

O que é Educação para os Valores Pessoais?
"Ter bons valores pessoais consiste em conhecer o bem, desejar o bem e fazer o bem ‐
hábitos da mente, hábitos do coração e hábitos de ação. Os três são necessários para
levar uma vida com moral; os três compõem a maturidade moral. Quando pensamos
sobre o tipo de valores pessoais que queremos para os nossos filhos, é claro que
queremos que eles sejam capazes de julgar o que está certo, cuidar profundamente
daquilo que está certo e, então, fazer o que eles acreditam estar certo ‐ mesmo perante
pressão externa e tentação interna "(Lickona, 1991, p. 51).

Existem várias definições sobre os valores pessoais. Tem sido proposto que a educação
para os valores pessoais é o ensino de estratégias que promovem a responsabilidade social e
pessoal e o desenvolvimento de traços positivos de personalidade e virtudes morais que
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tornam isto possível (Vessels & Boyd, 1996). Outros autores (Fertman & van Linden, 1999) têm
proposto que é o ensino formal de valores como a honestidade, confiança, cooperação,
respeito, responsabilidade, esperança, determinação e lealdade. Tomaselli e Golden (1996)
definiram a educação para os valores pessoais como tudo aquilo que a escola realiza para
ajudar os alunos a fazerem escolhas e decisões melhores e mais eficazes; os alunos devem
identificar, entender e aprender a agir sobre os seus próprios valores. A associação ‘Character
Education Partnership’ afirma que é "o processo a longo prazo que visa ajudar os jovens a
desenvolver bons valores pessoais, ou seja, conhecer, cuidar e atuar sobre os valores éticos
fundamentais, como a justiça, a honestidade, a compaixão, a responsabilidade e o respeito por
si e pelos outros."(p. 3). A Association for Supervision and Curriculum Development (ASDC), por
outro lado, define a educação para os valores pessoais como qualquer ação escolar que
pretenda influenciar a forma como os alunos pensam, sentem e atuam em assuntos
considerados como corretos ou errados (ASCD, 1988).

Por que a Educação para os Valores Pessoais é importante na Aprendizagem e
no Ensino?
A educação para os valores pessoais é particularmente importante na sociedade de
hoje, uma vez que os adolescentes enfrentam muitas oportunidades e desafios desconhecidos
comparativamente às gerações anteriores. Os alunos são inundados atualmente com muita
informação e influências através dos media, pais, professores e colegas. Ao mesmo tempo, há
muitas pressões adicionais no dia‐a‐dia, interrompendo o tempo que os pais e as crianças
passam juntos (Haynes, & Thomas, 2007). Assim, é um desafio para as crianças encontrarem
paradigmas éticos confiáveis e consistentes que direcionarão o seu desenvolvimento e vida
futura.

O que são Valores e Virtudes?
A fundamentação para o ensino dos valores é justificada pela preocupação em
desenvolver um ambiente de sala de aula positivo e acolhedor, onde os estudantes têm a
oportunidade de se expressar de forma livre, sendo também tolerantes com as opiniões de
outras pessoas (Brady, 2011).
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Os valores, assim como os hábitos, têm de ser promovidos através da motivação e de
competências adequadas para atuar nestes através da repetição. Por exemplo, um valor
éticamente bom, como o respeito, pode‐se tornar uma virtude quando atuamos em
conformidade, respeitando os outros. Aristóteles afirmou: "As virtudes não são meros
pensamentos, mas hábitos que desenvolvemos realizando ações virtuosas" (Lickona &
Davidson, 2005). Mais ainda, a ação virtuosa é um componente crucial da felicidade
(Aristóteles).
Todas as virtudes têm três componentes: o conhecimento moral ("a mente"), o
sentimento moral (o "coração") e o comportamento moral (a "mão"). O conhecimento moral
refere‐se à compreensão da virtude específica e os seus requisitos associados às relações
humanas. Além disso, é necessário comprometer‐se emocionalmente com esta virtude,
nomeadamente sentindo‐se culpado quando esta não é praticada, e sentindo indignação moral
quando outros são erroneamente tratados. Isto mostra sentimentos morais. O comportamento
moral, por outro lado, é a prática do valor. Consequentemente, um valor torna‐se uma virtude
através do nosso comportamento (Lickona, 1997).
Para se tornar um bom professor é fundamental demonstrar atitudes positivas e de
compromisso com o valor que está a ser ensinado. A integridade das atitudes dos professores é
tão importante quanto o domínio da disciplina ensinada (The Jubilee Center, n / d). Assim, para
cultivar atitudes positivas nas crianças, os professores têm de demonstrá‐las, ajudar os alunos a
familiarizarem‐se com aquilo que são as virtudes, enfatizar a razão da sua importância e criar o
desejo de adquiri‐las e, finalmente, ajudar os seus alunos a praticá‐las diariamente. Para criar
este desejo e para que as crianças estejam abertas a serem ensinadas acerca dos valores, os
adultos têm de desenvolver relações positivas com as crianças, nos quais demonstrem respeito,
para que a educação para os valores pessoais seja transmitida (Lickona, 1997). Ao identificarem
os seus próprios valores, os alunos estarão mais capacitados para direcionarem a sua vida (Lipe,
s/d, p.6). O desenvolvimento de valores protege contra uma variedade de stressores, alargando
as perceções das pessoas sobre si e os seus recursos, e facilitando a sua compreensão sobre o
que é mais importante (Baer, 2015).
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O que são os Pontos Fortes?
Os pontos fortes podem ser definidos como as características positivas e estáveis de
personalidade que se tornam evidentes através de pensamentos (cognição), de sentimentos
(afetos), desejos (conação e volição) e da ação (comportamento). Um ponto forte ou força
pesssoal é "uma disposição para agir, desejar e sentir, que envolve o exercício do julgamento e
conduz a uma reconhecida excelência humana ou à condição de florescimento humano"
(Yearley, 1990, p. 13). As forças pessoais têm um valor moral e beneficiam a própria pessoa e os
outros. São consideradas como os alicerces da bondade e do florescimento. Uma força é
diferente de um talento, visto que a primeira é valorizada por razões morais e intrínsecas,
enquanto o último é valorizado pelos seus resultados tangíveis (Peterson & Seligman, 2004).
Todas as pessoas têm um conjunto único de forças pessoais e pontos fortes podendo ter
uns mais altos e outros mais baixos. Estes podem ser evidenciados em diferentes situações e
diferentes graus de acordo com a situação social em que se manifestam. As forças pessoais são
plurais e, combinadas formam um perfil complexo, sendo geralmente expressas em conjunto
(por exemplo, amor e humildade). Assim, interagem umas com as outras e podem aumentar ou
diminuir outras forças. São estáveis, mas podem mudar ao longo do tempo, devido a eventos
importantes da vida ou como resultado de intervenções ou mudanças conscientes do estilo de
vida.
É importante uma expressão equilibrada das forças pessoais, pois podem ser sobre ou
subutilizadas (Niemiec, 2013). Tal como afirmou Aristóteles (2000), a combinação certa das
forças, expressas no grau certo, na situação certa, é a chave do sucesso das forças pessoais.
Existe um interesse crescente no desenvolvimento positivo de crianças e adolescentes
e, em particular, nas vantagens de cultivar atitudes positivas. Por este motivo, tem sido
desenvolvido um quadro teórico, bem como uma estrutura de classificação das virtudes, o
Values‐In‐Action ‐ Inventory of Strengths (VIA‐IS, Peterson, 2006, Peterson & Seligman, 2004).
Este assume uma perspectiva multidimensional dos valores pessoais e pontos fortes, com 24
forças que se enquadram em seis categorias. A sabedoria inclui forças como criatividade,
curiosidade, julgamento, amor pela aprendizagem e propósito. A coragem incorpora bravura,
perseverança, honestidade e entusiasmo. A humanidade envolve forças como o amor, a
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bondade e a inteligência social. A justiça contempla trabalho em equipa, justiça e liderança. A
temperança (moderação) inclui perdão, humildade, prudência e autorregulação. A
transcendência incorpora apreciação da beleza e excelência, gratidão, esperança, humor e
espiritualidade (consulte o Anexo 1 para as definições).
Existe um questionário que os adolescentes podem responder on‐line (Consultar manual
do professor: módulo 2, lição 6, atividade #3). Consoante as respostas dadas são atribuídas
pontuações (de 1 a 24) e as cinco forças com maior pontuação representam o perfil de pontos
fortes da pessoa (Peterson & Seligman, 2004). Estas cinco principais forças são aquelas que as
pessoas sentem possuir, praticando‐as com frequência. Apesar de todas as 24 forças estarem
presentes na pessoa, a diferença de perfis reside no grau de cada uma delas (Park & Peterson,
2009). Tem‐se verificado que as pessoas que as identificam e depois as implementam
diariamente são mais felizes por se sentirem realizadas (Seligman, Steen, Park & Peterson,
2005). Estas forças têm uma associação com o self, a identidade e a autenticidade (Peterson &
Seligman, 2004). Como resultado, os níveis de bem‐estar aumentam (Proctor, Maltby, & Linley,
2011).
As forças pessoais precisam ser praticadas como virtudes para se tornarem hábitos. No
entanto, se não forem encorajadas, podem‐se perder ao longo do desenvolvimento (Peterson,
2006). São fortalecidas através de atividades regulares e da sua aplicação na vida (Seligman,
Steen, Park & Peterson, 2005).
Ajudar os alunos a encontrar as suas forças pessoais é muito importante para o seu
bem‐estar, sendo mesmo crucial para alunos que enfrentam dificuldades académicas,
emocionais, comportamentais e incapacidades (Park, 2015). Como todos têm as suas forças
individuais, independentemente do seu progresso académico, as crianças sentem que são
intrinsecamente recompensadas quando exploram e exercitam as suas forças (Proctor,
Tsukayama, Wood, Maltby, Eadese, Linley, 2011). Os professores podem ajudar os alunos a
compararem as suas forças pessoais, identificando as mais proeminentes e apoiando‐os na
aplicação delas nas suas rotinas diárias. Além disso, quando é implementado em sala de aula, as
crianças têm a oportunidade de reconhecer e apreciar que todos têm diferentes forças e
fraquezas (Peterson, 2006).
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Há evidências crescentes de que a promoção das atitudes positivas e das forças pessoais
em crianças e adolescentes ajuda o seu bem‐estar e florescimento global (Park & Peterson,
2009, The Jubilee Center, sd). Isto significa que as forças pessoais não são apenas importantes
para promover a felicidade, mas também para realizar o potencial da pessoa (The Jubilee
Center, sd).
Além disso, as forças pessoais estão relacionadas com a satisfação com a vida, à
diminuição de psicopatologias e problemas de comportamento e com melhores resultados
académicos (Park & Peterson, 2009). A satisfação com a vida está relacionada com a satisfação
escolar, o apoio dos professores, a realização académica, a competência e a autoeficácia (Suldo,
Riley e Shaffer, 2006), mas também funciona como fator protetor contra o stress e o
desenvolvimento de outros distúrbios psicológicos (Suldo & Huebner, 2004)
As atividades que ajudam as pessoas a cultivarem as suas forças pessoais têm
demonstrado um aumento na felicidade e no bem‐estar de adultos (Seligman et al., 2005, 2009;
Sin & Lyubomirsky, 2009) e na felicidade dos adolescentes (Proctor, Tsukayama, Wood, Maltby,
Eadese, Linley, 2011). Verificou‐se que a participação de jovens neste tipo de intervenções
resulta num aumento da autoestima e afeto positivo.
De acordo com a Broaden‐and‐Build Theory of Positive Emotions (Fredrickson, 2001), as
crianças experimentam emoções positivas ao cultivarem as suas forças pessoais e, assim, a
satisfação com a vida é melhorada. O efeito posterior de tais intervenções ajudará a
desenvolver recursos duradouros, que as capacitarão a florescer numa variedade de áreas na
vida.

Qual é a importância de valores pessoais positivos?
A educação e o desenvolvimento de atitudes positivas servem de base para o
crescimento pessoal. Ao praticar competências e atitudes como a responsabilidade, que
promovem o desenvolvimento da personalidade, as crianças estão em condições de construir
um conjunto de competências e forças que podem ajudá‐las ao longo das suas vidas. Por
exemplo, a autoestima, a resiliência e a integridade são características que podem apoiar as
crianças em casa, no contexto escolar e na comunidade em geral (Meiners, 2015).
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Além disso, o desenvolvimento de atitudes positivas oferece apoio à aprendizagem ao
longo da vida. Esta é a busca contínua e automotivada do conhecimento. Esta busca pode ser
para fins pessoais e/ou profissionais, ajudando, assim, na autossustentabilidade (Commission of
the European Communities, 2006). Foi demonstrado que as escolas que incorporaram a
educação os valores pessoais apresentaram resultados positivos, tais como: aumento do
desempenho académico e da frequência e diminuição dos problemas comportamentais (por
exemplo, Snyder, Flay, Vuchinich, Acock, Washburn, Beets, Kin‐Kit, 2010).
A educação para os valores pessoais serve como uma boa base para o desenvolvimento
de relações estáveis e duradouras. O racional que subjaz a esta ideia é de que, à medida que as
crianças aprendem sobre virtudes, tais como respeito, responsabilidade, amor e paz, estas
aprendem a pensar nos outros e nas suas necessidades, e também nas suas próprias
necessidades. Além disso, as crianças serão mais felizes, pois são‐lhes ensinadas competências
como a cooperação e o trabalho em equipa, através de oportunidades seguras na escola e em
casa (Meiners, 2015).

Como atua a Educação para os Valores Pessoais?
A Educação para os Valores Pessoais (EpV) refere‐se à promoção de um conjunto básico
de valores universalmente reconhecidos, sendo algo distinto da promoção de ideias morais
dentro de um sistema particular (The Jubilee Center, sd). Ao proporcionar às crianças esta
oportunidade, estas estarão mais bem equipadas para florescerem ‐ ou seja, para atingirem o
seu potencial. Para florescerem, os alunos necessitam de virtudes intelectuais, morais e
comunitárias, bem como de valores para autogestão. A EpV ajuda no processo de aquisição
destas competências e no seu fortalecimento. O objetivo das escolas deve ser o de ajudar os
estudantes a atingirem o seu potencial, florescerem e se tornarem aprendentes de sucesso e,
mais tarde, cidadãos responsáveis (The Jubilee Center, n/d).
Isto é conseguido quando as crianças aprendem o que é eticamente importante e agem
de acordo, pois sabem qual o tipo de pessoa que querem se tornar. Por isso, a EpV fornece o
racional, a linguagem e as ferramentas que ajudam os alunos a desenvolverem‐se. Este
processo intelectual (ou sabedoria prática) beneficia as crianças à medida que elas se tornam
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reflexivas e autónomas, aprendendo a escolher comportamentos alternativos em situações
desafiadoras. Por isso, o pensamento crítico é um aspecto dinâmico de uma personalidade
equilibrada, e a progressão é capacitadora e libertadora para as crianças (The Jubilee Center,
sd).
Assim, a EpV pode moldar bons cidadãos. A nossa personalidade afeta os outros, uma
vez que é algo que comunicamos aos outros todos os dias através do nosso comportamento.
Portanto, valores pessoais positivos influenciam o ambiente familiar e os contextos escolar e
comunitário. As crianças precisam de educação para os valores pessoais para que tenham
virtudes que as ancorem. Sem isto, as crianças podem não perceber as consequências das suas
ações ou as necessidades dos outros. Desenvolver uma personalidade respeitadora e
responsável é uma competência crucial à criança para prosperar, sentir‐se realizada e contribuir
para o bem na sociedade (Meiners, 2015).

Porque é a Educação para os Valores Pessoais importante em Contexto
Escolar?
As escolas devem focar‐se na obtenção de um equilíbrio entre os domínios cognitivo,
afetivo e comportamental nas diferentes fases do desenvolvimento infantil, pois tanto a EpV
como as competências académicas são importantes (Williams, 2000).
A delinquência tem sido um problema para as escolas e comunidades. Como
consequência, têm sido propostas soluções de curto prazo para serem usadas nas escolas (por
exemplo guardas nas instalações da escola). No entanto, as medidas têm de ser a longo prazo.
A educação para os valores pessoais foca‐se nas causas da violência e da agressão, ajudando a
criar um ambiente escolar seguro, onde esses comportamentos fossem detectados e
prevenidos (Schaeffer, 1999). As escolas têm a responsabilidade de ensinar conteúdos
académicos, bem como valores éticos nas crianças, pois isto resultará em bons cidadãos. Um
bom cidadão é aquele que conhece e entende direitos e responsabilidades na sua sociedade
(Schaeffer, 1998).
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Como promover a Educação os Valores Pessoais na Sala de Aula?
Modelos de Educação para a os Valores pessoais:

Instrução direta

O paradigma da instrução direta defende o ensino aos jovens das
virtudes da sociedade. Existe um forte foco na formação de
hábitos ou comportamentos virtuosos.

Instrução indireta

O paradigma da instrução indireta direciona‐se para a
compreensão da criança e o desenvolvimento socio‐moral, o que,
por sua vez, enfatiza as interações interpessoais entre pares sob
a orientação de adultos.

Construção comunitária

O paradigma da construção comunitária foca‐se no contexto e
nas relações positivas, e na construção de comunidades morais
(Williams, 2000)

A investigação sobre EpV tem demonstrado que existem estratégias pedagógicas que são
mais predominantes e eficazes ao ensinar EpV. Estas são:
1. Desenvolvimento profissional orientado para a implementação;
2. Estratégias diretas de ensino;
3. Participação familiar/comunitária;
4. Modelagem/Mentoria
(Berkowitz, & Bier, 2005).

1.

Desenvolvimento profissional orientado para a implementação
Esta primeira estratégia é considerada importante para uma pedagogia eficaz. Os

professores devem receber formação sobre o material que gostariam de usar nas suas aulas.
Esta é a razão pela qual o desenvolvimento profissional é vital, pois os professores precisam se
sentir confiantes para ensinar EpV.
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As estratégias interativas mais difundidas são: roleplay, aprendizagem cooperativa e discussão
em pares. Estas estão descritas mais detalhadamente na seção da metodologia.
2.

Estratégias Diretas de Ensino
Podem incluir instrução/demonstração/comunicações. Além disso, estas estratégias

podem assumir a forma de leitura em sala de aula, dadas pelo professor, demonstrações de
competências técnicas ou relatos em primeira mão sobre vários eventos históricos.

3.

Participação Familiar/Comunitária
Os professores muitas vezes enfrentam o desafio de não verem reforçadas em casa,

pelos pais, a formação académica e a educação para os valores pessoais. A educação dos pais é
uma técnica que pode ajudar neste desafio, tendo os pais a oportunidade de receber formação
em competências parentais, conselhos sobre como ajudar os filhos a desenvolver relações
positivas com os seus pares, negociação e resolução de problemas. As escolas também podem
enviar atividades para os alunos fazerem em casa conjuntamente com os pais. Além disso, as
escolas podem incorporar atividades que incentivem o envolvimento da comunidade nas
escolas e o envolvimento dos estudantes/pais na sua comunidade.
A escola pode ajudar os pais informando‐os sobre temas como o seu papel no
desenvolvimento de valores pessoais positivos nos filhos e como estes podem ser promovidos.
Além disso, as escolas podem enviar material para casa, os pais podem responder a
questionários e dar a sua opinião sobre estes materiais. Estas ações criam confiança entre a
escola e os pais e assim podem trabalhar como parceiros na educação para os valores pessoais.
4.

Modelagem/Mentoria
As relações entre alunos e professores devem ser de qualidade, pois serão a base do

processo de ensino. Exemplos de adultos‐modelo podem ser integrados para ilustrar como eles
fizeram a diferença na vida das pessoas. Isto ajudará os alunos a se identificarem e, a
desenvolverem competências para serem bem‐sucedidos no seu futuro (Berkowitz, & Bier,
2005).
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Há também um modelo de EpV que pode ser aplicado nos ambientes escolares
(Linkona, 1991) e que será em seguida apresentado de uma forma breve. Este modelo consiste
em nove estratégias de sala de aula e três estratégias a serem usadas em toda a escola.

Estratégias para Sala de Aula
1.

Professores como cuidadores, modelos e mentores
Os professores podem atuar como cuidadores, modelos morais e mentores morais. Ser

um cuidador efetivo envolve sentir compaixão e respeito pelos alunos, prestando apoio aos
mesmos e construindo o respeito por si próprio. A reflexão moral pode ser realizada quando os
professores suscitam a discussão sobre acontecimentos moralmente significativos. Os
professores podem atuar como mentores éticos quando fornecem orientação moral através da
de explicação, narração de histórias, discussão em sala de aula e encorajamento de
comportamentos positivos.
2.

Uma comunidade de aprendizagem ética
Para além disso, os professores devem procurar criar uma comunidade de

aprendizagem ética. As crianças precisam desenvolver relações positivas e de qualidade com os
seus professores e colegas. As crianças devem sentir que são membros da sua comunidade,
devem ter um sistema de apoio e sentir‐se responsáveis.
3.

Disciplina baseada nas Atitudes Positivas
A disciplina deve atuar como uma ferramenta para o crescimento moral, ajudando os

alunos a cultivar o autocontrolo e o respeito por si mesmos e pelos outros. Quando os
professores querem estabelecer regras o enfoque deve ser no que é certo porque respeita os
direitos e as necessidades dos outros, e não com base em recompensas e punições. Além disso,
os professores podem partilhar a sua responsabilidade pela disciplina na sala de aula com os
seus alunos e convidá‐los a ajudar a construir regras para o grupo. O professor proporciona aos
alunos a oportunidade de desenvolverem uma compreensão acerca da necessidade de regras,
desenvolvendo o compromisso de segui‐las.
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4.

Um Ambiente de Sala de Aula Democrático
Os alunos devem estar envolvidos, de forma sistemática e de maneira apropriada ao seu

desenvolvimento, na tomada de decisões partilhadas, de modo a encontrarem maneiras de
tornar a sala de aula o melhor lugar para ser e aprender. Isto aumentará a responsabilidade dos
alunos e o seu envolvimento. Os alunos têm uma estrutura de apoio, onde se sentem
responsáveis por praticar virtudes como respeito e responsabilidade.
5.

Ensinando Atitudes através do Currículo
Os professores podem usar o conteúdo do currículo para ensinar os valores também,

uma vez que os dois se podem cruzar e os professores podem encontrar formas de incorporá‐
los em qualquer assunto. É importante que os alunos ponderem sobre questões como: "Como
devo viver a minha vida? Que objetivos merecem ser atingidos? (The State University of New
York sd).
6.

Aprendizagem Cooperada
A aprendizagem cooperada é um processo que pode ajudar o desenvolvimento de

atitudes positivas, pois os alunos têm a oportunidade de praticar regularmente o
desenvolvimento de virtudes, enquanto aprendem conteúdos académicos. As competências
que os alunos podem desenvolver a partir deste processo são: competências de comunicação, a
capacidade da tomada de vez, a capacidade de trabalhar em equipa e reconhecimento mútuo.
Assim, inclui interdependência e responsabilidade individual. Tornar‐se competente é um
processo gradual de desenvolvimento (Slavin, 1990).
A aprendizagem cooperada tem muitos efeitos positivos sobre os alunos, como a
melhoria do desempenho académico (por exemplo, Foley e O'Donnell 2002, Shachar e Sharan
1994, Slavin e Madden, 1999). No entanto, os efeitos estendem‐se à melhoria de competências
de resolução de conflitos e maior cooperação entre os alunos (Slavin, Madden, Dolan, Wasik,
Ross, Smith, Dianda, 1996).
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7.

Consciência do Trabalho
A consciência do trabalho é a capacidade de sentir satisfação num trabalho bem feito e

vergonha pelo trabalho descuidado (Green, 1985). O desenvolvimento da noção de
responsabilidade académica ajudará os alunos a terem o hábito de fazer bem os trabalhos
escolares.
Através do trabalho académico, os alunos são capazes de desenvolver características
positivas relacionadas com o trabalho que têm uma importância duradoura:
• Autodisciplina, incluindo a capacidade de adiar a gratificação para procurar objetivos
futuros;
• Persistência face ao fracasso;
• Confiança, incluindo um sentido público de trabalho, como algo que afeta a vida de
outros;
• Dedicação, preocupação em fazer um bom trabalho;
• Responsabilidade académica
(adaptado de The State University of New York em Cortland, n/d)
8.

Reflexão Ética
A reflexão ética é o processo de ser encorajado a desenvolver a dimensão cognitiva da

educação para os valores pessoais. Ao fazer isto, os alunos: tornam‐se moralmente conscientes;
compreendem as virtudes e como aplica‐las na vida real; podem estar em posição de tomada
de perspectiva; podem refletir moralmente e tomar decisões bem ponderadas; e desenvolvem
o autoconhecimento, inclusivé a capacidade de autocrítica.
9.

Ensinar a Resolução de Conflito
Ensinar as crianças competências de resolução de conflitos torna‐as capazes para

resolverem conflitos, de maneira justa evitando intimidação e agressão. As crianças ficam com
recursos para as suas relações interpessoais.
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Estratégias para toda a escola
1.

Criando uma cultura de excelência e ética
Para ser eficaz na educação para os valores pessoais, propõe‐se desenvolver uma

cultura de excelência que promova valores. Isto envolve a definição, a comunicação, a
modelagem e o ensino das virtudes.
2.

Cuidar para além da sala de aula
Os alunos têm de conhecer modelos positivos de pessoas e terem oportunidades para

servir nas suas escolas, famílias e comunidades.
3.

Escolas, pais e comunidades como parceiros
A relação entre a escola e os pais na educação para os valores pessoais é de dois

sentidos. Os pais devem apoiar a escola neste processo e vice‐versa.

Quais os Valores abordados neste Módulo?
O que é Responsabilidade?
De acordo com o Dicionário Oxford, a responsabilidade é o "estado" de ter um "dever"
para lidar com algo, de ser responsável pelas próprias ações. É algo que é necessário fazer
como parte de um trabalho ou de um papel. Além disso, é ter controle sobre alguém ou a
capacidade de agir de forma autónoma e tomar decisões sem autorização. É a capacidade de
responder de forma proficiente e fazer boas escolhas. Com referência ao aspecto moral da
responsabilidade, é a obrigação ética de se comportar de maneira correta em relação a si
próprio e aos outros.
O que é Respeito?
O respeito é um sentimento de profunda admiração por uma pessoa ou por algo que é
evocado por competências, qualidades ou conquistas, embora seja dito que o respeito se
estende a todos, independentemente do mérito. O respeito pode referir‐se ao respeito pelos
sentimentos, desejos ou direitos de outros (Dicionário Oxford). É mais do que um sentimento
ou uma atitude, é expresso através do comportamento. Podemos respeitar alguém/ algo por
medo, mas também devido à profunda admiração, o que pode provocar um sentimento de
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humildade e, ao mesmo tempo, inspiração. Entretanto, o conceito de respeito é estendido a
todos os seres humanos igualmente, independentemente da posição social, e aos animais não
humanos, criaturas conscientes, plantas, a todos os seres vivos, comunidades bióticas e ao
ecossistema natural do planeta.
Além disso, o autorrespeito é outro aspecto valioso do respeito, que trata do nosso
próprio valor intrínseco. Assim como no respeito pelos outros, o respeito próprio envolve
cognição, valorização, afeto, expectativa, motivação, ação e reação, que leva a uma apreciação
de si mesmo como tendo um valor moralmente significativo (Dillon, 2016).

O que é Amor?
O amor é um sentimento caracterizado por amizade e boas intenções, atos altruístas e
forte interesse pelos outros. Pode‐se estender à filantropia e ao altruísmo, que envolvem ações
de amor. Distinguem‐se três conceitos (Bennett, 2013), que são: "eros", "agape" e "philia". Eros
é o amor entre duas pessoas, agape é a dedicação afetuosa e a ligação emocional entre pessoas
e coisas e philia é um sentimento amigável, não apenas para com os amigos, mas também para
com os membros da família, parceiros de negócios e outras pessoas em geral (Cooper, 1977).

O que é Paz?
A paz pode assumir dois significados diferentes. Um deles é a tranquilidade e o libertar‐
se de perturbações. Refere‐se a um sentimento interior (mental ou emocional) de calma. O
outro significado refere‐se a um período em que não há guerra ou a uma guerra que já
terminou (Oxford Dicionários).

Objetivos deste módulo
Através das atividades deste módulo, as crianças irão:


Refletir e descrever atitudes e valores pessoais que influenciam o bem‐estar e a
autoestima;
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Demonstrar uma compreensão de que mostrar respeito por si próprio e pelos outros
pode contribuir para a autoestima (tolerância, bondade, amizade, respeito pelos
outros);



Obter competências de autorregulação para alcançar o bem‐estar pessoal;



Adquirir autorresponsabilidade e responsabilidade pelos outros;



Desenvolver competências sociais positivas através do desenvolvimento das virtudes;



Desenvolver competências de pensamento crítico e de tomada de decisão para tomar
decisões responsáveis;



Evitar comportamentos prejudiciais como: violência, consumo de álcool e drogas e
outros comportamentos nocivos.
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Anexo 1: Forças Pessoais
Sabedoria e Conhecimento
Forças cognitivas que exigem a aquisição e o uso do conhecimento
Criatividade (originalidade)
Pensar em formas inovadoras e produtivas para concetualizar e fazer coisas; inclui a
realização artística, mas não se limita a esta.
Curiosidade (interesse, busca da novidade, abertura à experiência):
Ter interesse em experiências contínuas por elas próprias; encontrar temas e tópicos
fascinantes; explorar e descobrir.

Julgamento/Discernimento (pensamento crítico):
Pensar em coisas, examinando‐as de todos os ângulos, sem tirar conclusões
precipitadas; ser capaz de mudar a mente à luz da evidência; ponderar de maneira
justa as evidências.

Amor pela aprendizagem
Dominar novas competências, tópicos e formas de conhecimento, seja por iniciativa
própria ou formalmente; obviamente, está relacionado com a força da curiosidade,
mas vai além dela, descrevendo a tendência de adicionar sistematicamente mais
conhecimento àquilo que se sabe.
Perspectiva (sabedoria):
Ser capaz de fornecer conselhos sábios aos outros; ter maneiras de ver o mundo que
fazem sentido a si mesmo e aos outros.
Coragem
Forças emocionais que envolvem o exercício da vontade para atingir metas perante
oposição
Bravura (honra)
Não se encolher perante a ameaça, o desafio, a dificuldade ou a dor; falar o que é
certo, mesmo que haja oposição; agir motivado por convições, mesmo que
impopulares; inclui bravura física, mas não está limitado a isso.
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Perseverança (persistência, diligência):
Acabar o que começa; persistir no curso de ação, apesar dos obstáculos; ter prazer em
finalizar tarefas.
Honestidade (autenticidade, integridade):
Falar a verdade, apresentar‐se de uma maneira genuína e agir de modo sincero; sem
pretensão; assumir a responsabilidade pelos próprios sentimentos e ações.
Entusiasmo (vitalidade, entusiasmo, vigor, energia):
Abordar a vida com emoção e energia; não fazer as coisas pela metade ou sem
coração; viver a vida como uma aventura; sentir‐se vivo e ativo.
Humanidade
Forças interpessoais que envolvem atenção e amizade pelos outros
Amor
Valorizar relações estreitas com os outros, em particular com aqueles com os quais a
partilha e o cuidado são recíprocos; estar perto das pessoas.
Bondade (generosidade, cuidado, compaixão, amor altruísta, gentileza)
Fazer favores e boas ações para os outros; ajudar; cuidar deles.
Inteligência social (inteligência emocional, inteligência pessoal)
Estar ciente dos motivos e sentimentos de outras pessoas e dos próprios; saber como agir
para se encaixar em diferentes situações sociais; saber o que mobiliza os outros.
Justiça
Forças civis que sustentam a vida comunitária saudável
Trabalho em equipa (cidadania, responsabilidade social, lealdade):
Trabalhar bem como membro de um grupo ou equipa; ser leal ao grupo; fazer a própria
parte.
Justiça
Tratar todas as pessoas, de acordo com as mesmas noções de justiça; não deixar que os
sentimentos pessoais influenciem as decisões sobre os outros; dar a todos uma
oportunidade justa.
Liderança
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Encorajar um grupo, do qual é um membro, para fazer coisas, e ao mesmo tempo manter
boas relações dentro do grupo; organizar atividades grupais e garantir que elas
acontecem.
Temperança (Moderação)
Forças que protegem contra o excesso
Perdão
Perdoar aqueles que erraram; aceitar os defeitos dos outros; dar às pessoas uma segunda
oportunidade; não ser vingativo.
Humildade
Deixar as conquistas de alguém falar por si mesmas; não se considerar mais especial do
que o outro.
Prudência
Cuidado com as próprias escolhas; não correr riscos indevidos; não dizer ou fazer coisas
que possam mais tarde levar ao arrependimento.
Autorregulação (autocontrolo):
Regular o que se sente e faz; ser disciplinado; controlar os apetites e as emoções.
Transcendência
Forças que fazem conexões com o universo maior e fornecem significado
Apreciar a Beleza e Excelência (admiração, maravilha, elevação):
Perceber e apreciar a beleza, a excelência e/ou desempenho qualificado em vários
domínios da vida, da natureza à arte, da matemática à ciência e da experiência
quotidiana.
Gratidão
Estar consciente e agradecido pelas coisas boas que acontecem; tirar tempo para
expressar agradecimentos.
Esperança (otimismo, consciência do futuro, orientação futura):
Esperar o melhor no futuro e trabalhar para alcançá‐lo; acreditar que um bom futuro é
algo que pode ser conquistado.
Humor (brincadeira):
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Gostar de rir e provocar; fazer sorrir outras pessoas; ver o lado leve; fazer brincadeiras.
Espiritualidade (fé, propósito):
Ter crenças coerentes sobre o propósito mais elevado e o significado do universo; saber
onde se encaixa dentro do esquema maior; ter crenças sobre o significado da vida que
moldam a conduta e proporcionam conforto.
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Módulo 3: Propósito ou Projeto de Vida Positivo
O propósito e o significado na vida são componentes importantes do bem‐estar e do
florescimento (Ryff & Singer, 2008; Seligman, 2011; Steger, 2009), ajudando as pessoas a
enfrentarem e a adaptarem‐se com sucesso às adversidades e aos acontecimentos de vida
negativos (Park, 2010; Silver & Updegraff, 2013). Embora o significado na vida tenha sido
examinado no contexto da filosofia, literatura e religião ao longo dos tempos, a preocupação da
psicologia com o significado começou com o trabalho de Victor Frankl (Baumeister & Vohs,
2002). Frankl foi um psiquiatra austríaco, que sobreviveu ao Holocausto e afirmou que os seres
humanos possuem uma tendência inata para encontrar significado nas suas vidas (Frankl,
1963). Ele utilizou a sua experiência num campo de concentração para sugerir que esta
tendência inata de encontrar um propósito ou projeto na vida ajuda‐nos a suportar e a superar
até mesmo as experiências mais difíceis. O advento da psicologia positiva, com o foco em
variáveis positivas e nas condições que tornam a vida digna de ser vivida, promoveu o estudo
científico do significado na vida (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).

O que é o Propósito Positivo?
O propósito positivo está intimamente relacionado com o conceito de significado na
vida. Quando os psicólogos falam sobre o significado na vida geralmente referem‐se a três
componentes: coerência, significado e propósito (Heintzelman & King, 2014; Martela & Steger,
2016). Para que uma vida seja significativa, ela (a) deve ter sentido e ser compreensível para a
pessoa que a vive, (b) precisa ter algum significado ou valor, e (c) precisa ter um propósito ou
projeto de vida.
(a) A coerência tem que ver com o sentido da vida para a pessoa. É alcançada quando
as pessoas entendem quem são, compreendem o mundo à sua volta e o seu lugar
nele (Shin & Steger, 2014). Este entendimento ajuda‐nos a sentir que o mundo é
compreensível e coerente, que a nossa vida está unida por uma narrativa contínua e
que as nossas experiências estão de alguma forma integradas na nossa vida (Martela
& Steger, 2016).
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(b) O significado refere‐se aos sentimentos de que a vida da pessoa é valiosa, vale a
pena ou é importante. O significado da vida está intimamente ligado ao conceito de
eudemonia, a palavra grega antiga (ευδαιμονία) que tem a ver com conhecer‐se a si
próprio e ser capaz de concretizar e actualizar o seu potencial inato (Ryff & Singer,
2008).
(c) O terceiro componente do significado é o propósito ou projeto na vida. Shin e Steger
definem o propósito como o "objetivo ou missão abrangente, de longo prazo, de um
indivíduo, com o qual se está altamente comprometido e ativamente envolvido"
(Shin & Steger, 2014, p.110); enquanto Kashdan e McKnight (2009) definem o
propósito na vida como "um objetivo de vida central e auto‐organizador" (pág. 304).
Além disso, o propósito positivo tem a ver com a compreensão, a crença e a
dedicação a algo maior do que o eu, gerando um envolvimento deliberado em
atividades em prol e benefício dos outros. De acordo com Martin Seligman, para que
a nossa vida valha a pena, precisamos de usar as forças que nos caracterizam, de
modo a contribuir para o bem‐estar dos outros e das comunidades (Seligman, 2011).
O propósito na vida motiva‐nos e funciona como uma bússola que nos guia em
direções positivas (Bronk, Finch & Talib, 2010; Damon, Menon e Bronk, 2003).
Quando temos um propósito e um projeto de vida, buscamos metas específicas, que
dão estrutura, direção, agência e significado às nossas vidas.

Significado, Propósito e Bem‐estar
Na psicologia positiva, existem vários modelos que consideram o significado e o
propósito como componentes vitais do bem‐estar. Snyder e Lopez (2007) propuseram que uma
vida caracterizada por felicidade e significado é, na verdade, uma vida de bem‐estar. De acordo
com o modelo de Ryff e Singer (2008), as dimensões centrais do bem‐estar psicológico são:
auto‐aceitação, crescimento pessoal, propósito na vida, domínio ambiental (sensação de
controle sentida sobre o meio), autonomia e relações positivas com os outros. Na sua
abordagem, o significado na vida tem uma posição fundamental sobre a conceito de felicidade
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das pessoas e está intimamente ligado aos desafios da vida e ao crescimento pessoal (Wong,
2014).
De acordo com o modelo de Wong (2010, 2011), o significado constitui o quadro
abrangente para o bem‐estar e a saúde mental. Wong fala sobre quatro componentes do
significado no seu modelo PURE: Propósito, Compreensão, Ação Responsável e Satisfação/
Avaliação. Todos os quatro componentes são necessários para que uma vida seja significativa.
As fontes a partir das quais as pessoas extraiem significado são as emoções positivas, a
realização, os relacionamentos, a intimidade, a religião/espiritualidade, a autotranscendência, a
autoaceitação e a equidade/justiça social (Wong, 1998). Wong (2014) propõe que um indivíduo
pode ter elevados níveis de bem‐estar, mesmo sem experimentar emoções positivas e fluxo
psicológico, pois o significado, a virtude e a espiritualidade são os pilares mais importantes do
bem‐estar, enquanto o prazer apenas os acompanha.
De acordo com as abordagens acima descritas, Martin Seligman (2002) propôs um
modelo de felicidade autêntica, no qual ele distingue a vida agradável, a vida boa e a vida
significativa. De acordo com a sua abordagem, a vida agradável é caracterizada pela experiência
e pela procura de emoções positivas (bem‐estar hedónico). A vida boa diz respeito a
implementar e cultivar as forças de caráter de modo a experimentar fluxo psicológico.
Finalmente, a vida significativa reflete o uso das forças de caráter e virtudes pessoais ao serviço
de algo maior do que de si mesmo. De acordo com a pesquisa de Seligman, as pessoas que se
envolvem em atividades hedónicas para experimentar emoções positivas, são mais felizes
enquanto realizam estas atividades, em comparação com aqueles que se envolvem em
atividades eudemónicas. No longo prazo, porém, aqueles que levam uma vida mais
eudemónica estão mais satisfeitos com as suas vidas.
Recentemente, Martin Seligman (2011) mudou a sua teoria para incluir mais pilares do
bem‐estar. De acordo com a sua teoria revista, chamada PERMA, há cinco pilares do bem‐estar
psicológico individual e do florescimento: a experiência de emoções positivas na vida
quotidiana [sentimentos de felicidade] (P), a experiência de fluxo psicológico, a absorção, o
envolvimento e a satisfação nas atividades do dia a dia (E), a construção de relacionamentos
positivos que incluem sentimentos de integração social, sentimentos calorosos, de ser amado e
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apoiado pelos outros e a satisfação com as relações sociais (R), a experiência de significado e
uma sensação de propósito na vida, associada à crença de que a vida é valiosa (M) e a
experiência de se sentir competente e eficiente devido à realização de objetivos pessoais (A)
(Kern, Waters, Adler & White, 2015). De acordo com a teoria PERMA, outros grandes modelos
teóricos sobre os componentes do bem‐estar também sugerem que os indivíduos devem ter
uma experiência de significado nas suas vidas, para alcançar elevados níveis de bem‐estar
(Diener et al., 2010; Huppert & So, 2009; Keyes, 2002).

Por que é que o Propósito ou Projeto de vida é importante?
A investigação tem mostrado que quando experimentamos sentido e propósito nas
nossas vidas, temos mais tendência a ter um maior bem‐estar, uma melhor saúde física e
menores níveis de stress (Bronk, Hill, Lapsley, Talib e Finch 2009; McKnight & Kashdan, 2009;
Steger, 2012). Por exemplo, a investigação tem revelado que pessoas que sentem mais
propósito e significado experimentam mais emoções positivas e referem maior satisfação com
a vida, possuem também maior autoestima, menos sintomas de depressão e maior otimismo
(Bronk et al., 2009; Reker, 2005; Ryff, 1989; Steger, 2006, Steger, Frazier, Oishi e Kaler, 2006).
Contrariamente, menos significado na vida tem sido associado a mais sintomas de depressão e
ansiedade (Steger et al., 2006; Steger & Kashdan, 2009). Quanto mais significado na vida as
pessoas reportam, maiores são os níveis de bem‐estar e isso aplica‐se a todas as fases da vida
(Steger, Oishi e Kashdan, 2009). Além disso, as pessoas que experimentam sentido na vida têm
melhor saúde em geral e envolvem‐se menos em comportamentos de risco (Brassai, Piko e
Steger, 2012; Steger, Fitch‐Martin, Donnelly e Rickard, 2014). Quando as pessoas têm um
propósito na vida experimentam um envelhecimento mais saudável e têm uma vida mais longa
(Hill & Turiano, 2014; Krause, 2009).
Um papel importante do propósito ou projeto de vida é ajudar os jovens a
desenvolverem‐se de maneiras positivas e a formarem uma identidade saudável (Bronk, 2011;
Bronk et al., 2009). Por exemplo, Bronk (2011) mostrou que os adolescentes que se
comprometeram e se envolveram em objetivos de longo prazo e de significado pessoal foram
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mais capazes de entender o seu lugar no mundo social e de se desenvolver de maneira positiva.
Por outras palavras, ter um propósito (ou projeto) na vida facilitou a formação da identidade.
Existe também uma relação importante entre propósito e resiliência. Quando as pessoas
têm a sensação de que a sua vida tem sentido e um propósito, são capazes de lidar melhor com
as adversidades que enfrentam e experimentam menor stress e ansiedade (Ishida & Okada,
2006; McKnight & Kashdan, 2009; Park & Baumeister, 2016). Finalmente, a investigação sobre a
construção de sentido mostrou que quando as pessoas conseguem dar sentido a experiências
traumáticas ou adversas, adaptam‐se melhor a estas experiências, em comparação com quem
não conseguiu encontrar sentido nos seus acontecimentos de vida (Silver & Updegraff, 2013;
Updegraff, Silver, & Holman, 2008).

Por que é que o Propósito é importante no ensino e na aprendizagem?
Cada um de nós entende as coisas à luz das nossas experiências passadas. Assim, por
exemplo, podemos pensar em aprender e ensinar como algo que ocorre numa escola ou na
faculdade. No entanto, um pouco de reflexão evidencia que aprender e ensinar são muito mais
amplos do que isso. Além disso, o que se aprende está intimamente relacionado com os
objetivos abrangentes que temos nas nossas vidas e, consequentemente, com o propósito ou
projeto na vida.
Quando os alunos têm um propósito ou projeto na vida e conseguem perceber como a
aprendizagem em sala de aula os pode ajudar a alcançar este projeto e propósito, sentem‐se
mais motivados para aprender (Damon, 2009). Eles estarão menos disponíveis para aprender,
quando não entendem como os conteúdos educativos estão relacionados com os seus
objetivos na vida e não sabem de que forma a educação os ajudará a alcançar esses objetivos.
O trabalho escolar torna‐se mais relevante e tem maior significado pessoal quando os alunos
sentem que este os ajudará a alcançar os seus objetivos e aspirações. Como é óbvio, os
professores podem desempenhar um papel crucial nesta inspiração e ajudar os alunos a
encontrar um sentimento de propósito nas suas vidas, ajudando‐os a relacionar este propósito
com os conteúdos académicos.
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Outro papel importante que o significado e o propósito desempenham é ajudar os
alunos a desenvolverem um sentimento saudável de autoestima e satisfação (Norrish, 2015).
Hoje em dia, os jovens são constantemente bombardeados com sedutoras imagens de sucesso,
construídas com base em atividades materialistas e superficiais. Encontrar uma finalidade
significativa para as suas vidas pode ajudar os jovens a resistir a estas imagens tentadoras e a
desenvolver fortes bases pessoais. Isto também os tornará mais abertos à aprendizagem e mais
dispostos a participar nas atividades educativas.
Assim, o significado poderá ser uma oportunidade maravilhosa para envolver os alunos
na aprendizagem e dar um propósito significativo à experiência de ensino. Por último, mas não
menos importante, devemos lembrar que o significado melhora o bem‐estar e torna as pessoas
felizes, fatores que também são extremamente importantes, não só na vida, mas também na
aprendizagem.

Como promover o Propósito na sala de aula?
A escolarização é crucial para ajudar os alunos a desenvolverem os fundamentos de
significado e propósito e os fundamentos de uma identidade positiva (Bronk, 2011). O
significado pode ser implementado nas salas de aula de várias formas. Planear experiências de
aprendizagem num contexto de mundo real pode dar aos alunos uma forma significativa de
aplicar o conteúdo do conhecimento e praticar as suas competências. Permitir que os alunos
explorem as suas próprias curiosidades, pode adicionar significado a qualquer assunto. Dar
autonomia para escolher o modo de mostrar o domínio do conteúdo permite que os alunos
utilizem as suas forças e pode ajudar a tornar mais significativo o trabalho académico. O
envolvimento dos alunos em atividades de aprendizagem pautadas na prestação de serviços à
comunidade ou em atividades exercidas em locais específicos desta pode ajudá‐los a atribuírem
significado comunitário às coisas que estão a estudar na escola.
A aprendizagem através da prestação de serviços à comunidade é uma estratégia de
ensino que incorpora um serviço comunitário significativo com a instrução e a reflexão para
enriquecer a experiência de aprendizagem, ensinar a responsabilidade cívica e fortalecer as
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comunidades. A ênfase é colocada num balanço equilibrado entre a aprendizagem dos
estudantes e a resposta às necessidades da comunidade (Fayetteville State University, n / d).
A aprendizagem baseada num local dentro da comunidade, por outro lado, envolve os
estudantes nas suas comunidades locais, culturas, paisagens, oportunidades e experiências, e é
usada para o estudo de disciplinas do currículo académico (matemática, linguagem, etc.). Esta
enfatiza a aprendizagem através da participação em projetos de serviço à escola e à
comunidade. Estas atividades promovem o envolvimento dos alunos, o desempenho académico
e o sentimento de eficácia, enquanto simultaneamente contribui para a resolução de
problemas locais (Centre for Place‐based Learning and Community Engagement, n/d).
Os professores podem ajudar os alunos a selecionar projetos e atividades que criem um
sentimento de significado e de propósito. Além disso, ajudar os alunos a usar os seus pontos
fortes para perseguir objetivos que têm impacto nos outros, e que vão para além de si próprios,
pode fazê‐los atribuir maior significado e sentirem‐se mais envolvidos no ambiente escolar
(Noble & McGrath, 2008).
As atividades estruturadas que ajudam os estudantes a entender a sua identidade, o
mundo ao seu redor e o seu lugar neste mundo, irão ajudar a aumentar a coerência nas suas
vidas (Shin & Steger, 2014). Isso ajuda‐os a entenderem o que é importante para eles e a
desenvolverem objetivos que valham a pena não apenas para si mesmos, mas também para a
comunidade mais ampla.
Finalmente, as iniciativas incluindo a participação dos alunos nos programas de apoio
aos pares e nas atividades de sala de aula que promovem a liderança e as tomadas de decisão
podem encorajar um sentido de significado e propósito (Noble & McGrath, 2008).

Modelo seguido neste módulo
Este módulo adota o modelo PERMA de Martin Seligman (2011), que é um modelo
holístico de bem‐estar. Neste modelo, o significado e o propósito são definidos por ações, e as
ações são influenciadas pelas decisões tomadas. A natureza positiva do significado para o bem‐
estar está ligada a viver uma vida com propósito e produtiva dentro de um mundo relacional.
Viver uma vida significativa implica que os indivíduos incluam no seu repertório de
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comportamentos ações de bondade, compaixão e de perdão. O perdão, a bondade, o amor, a
confiança, a esperança e a gratidão são elementos vitais do bem‐estar, que fazem as pessoas
sentirem‐se ligadas entre si e com um propósito mais elevado. Além disso, de acordo com a
teoria PERMA, no núcleo do significado está o conceito de empatia. Os indivíduos aprendem a
não prejudicar os outros, a preocuparem‐se com eles, a agirem pelo bem comum e comportar‐
se considerando o outro em tudo o que fazem.
Este módulo ajudará os alunos, através da compreensão das suas vidas, a organizar as
experiências numa narrativa coerente, a criar relações entre experiências passadas e novas e a
regular os seus comportamentos de forma adaptativa (Steger, 2009). Uma compreensão
coerente da vida de uma pessoa leva a propósitos que são "autoconcordantes, escolhidos de
forma autónoma e positivamente reforçadores" (Shin & Steger, 2014, p. 94). O propósito
também ajudará os alunos a tornarem‐se mais ativos e envolvidos na escola e nas suas vidas,
dando‐lhes direção, o que orientará o seu comportamento quotidiano e aumentará o seu bem‐
estar geral (McKnight & Kashdan, 2009). Entre os comportamentos‐alvo estão o
desenvolvimento do altruísmo e o uso das forças dos alunos ao serviço dos outros.

Objetivos deste módulo
Através das atividades deste módulo, as crianças irão:
1. Alcançar uma compreensão coerente delas próprias, do mundo ao seu redor e do lugar delas
neste mundo;
2. Compreender os seus valores mais profundos e a sua filosofia de vida pessoal;
3. Identificar as metas importantes na escola, nas atividades sociais, no tempo de lazer e nos
outros aspectos das suas vidas;
4. Ser capaz de refletir e planear como alcançar essas metas aprendendo estratégias adequadas
de resolução de problemas;
5. Compreender como os seus objetivos na vida estão conectados com os trabalhos escolares;
6. Compreender a importância de dar aos outros;
7. Saber como desenvolver empatia, perdão, bondade e compaixão para com os outros; e
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8. Aprender a usar os seus pontos fortes para ajudar os outros alunos, a comunidade escolar ou
a comunidade em geral, através da participação em projetos de serviço comunitário, que elas
mesmas selecionam e implementam em cooperação com os seus professores.
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Módulo 4: Coping Positivo
O que é o coping positivo?
Lidar positivamente com situações de vida difíceis exige que desenvolvamos em nós as
qualidades de resiliência. A resiliência é a capacidade de recuperar da adversidade e é o
processo de adaptação positiva perante dificuldades, traumas, tragédias, ameaças ou mesmo
fontes significativas de stress ‐ como problemas familiares e relacionais. Recentemente, a
definição de resiliência também foi ampliada para incluir a capacidade de lidar com situações
disruptivas na nossa vida diária (Richardson, 2002). Em suma, a resiliência transforma as vítimas
em sobreviventes e permite que os sobreviventes prosperem.
As pessoas resilientes utilizam as suas forças, os seus relacionamentos e os recursos das
comunidades onde se inserem, para ajudá‐las a enfrentar e a superar a adversidade. A
resiliência é um processo dinâmico, não um evento único. A resiliência desenvolve‐se à medida
que amadurecemos e ganhamos experiência, e adquirimos capacidades de resolução de
problemas e autogestão. A raíz da resiliência está nos nossos relacionamentos e é o resultado
das relações de apoio com pais, familiares e amigos. As boas relações com os outros ajudam‐
nos a lidar com os inevitáveis desafios da vida (Seligman et al., 2009).
As capacidades cognitivas que sustentam a resiliência podem ser aprendidas e
ensinadas, e as estratégias de fortalecimento da resiliência podem ser introduzidas a crianças
de idade muito precoce. O Programa Penn Resiliency (PRP), desenvolvido na Universidade da
Pensilvânia (Gillham, Reivich e Jaycox, 2008), concentra‐se no aumento das forças de resiliência
em crianças e jovens através do desenvolvimento de um pensamento flexível e focado. O
programa tem como alvo fatores, baseados em evidência científica, que estão associados à
resiliência, incluindo o otimismo, a autoregulação e as relações fortes (Reivich, Gillham, et al.,
2005). O Programa Penn Resiliency foi adaptado para escolas no Reino Unido e na Austrália, e
as escolas pioneiras em todo o mundo estão a começar a usar abordagens, explicitamente
baseadas na ciência da psicologia positiva, com resultados impressionantes (Seligman et al.,
2009). Essas iniciativas não só ajudam os alunos a prosperarem, como também estão a renovar

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016‐1‐CY01‐KA201‐017354

68

CURRÍCULO
a criatividade e o otimismo dos professores, ajudando‐os a apreciar o seu trabalho e a
prosperar (Eades, 2008).
Portanto, não só podemos construir a resiliência de várias maneiras indiretas, tais como
reduzindo os fatores de risco, fortalecendo os fatores e os recursos protetores e criando climas
que promovam as forças e as capacidades de resiliência; como também podemos fortalecer
essas competências e capacidades diretamente, através do ensino das principais competências
essenciais para a aptidão psicológica.
Lidar positivamente com situações difíceis e ser resiliente pode envolver uma série de
capacidades complementares, cada uma das quais fornece uma ferramenta diferente para nos
ajudar a enfrentar diferentes situações. Por exemplo, o otimismo é um fator chave para o
coping positivo (Seligman, 2011). O otimismo está orientado para o futuro ‐ os otimistas
acreditam que as coisas podem mudar para melhor. A atividade física também é um fator chave
para lidar positivamente e todos estão conscientes do efeito "sentir‐se bem" do exercício físico.
A atividade física reduz a ansiedade e o stress, aumenta a qualidade de vida e protege contra o
declíneo cognitivo à medida que envelhecemos (Lyubomirsky, 2010). A regulação emocional
também pode ajudar‐nos a lidar com situações difíceis, permitindo‐nos experimentar o que
estamos a sentir, sem ter que suprimir estes sentimentos, ou também ficar sobrecarregados
por eles. Praticar a atenção plena (ou Mindfulness) e estar centrado no momento presente,
também pode funcionar como uma medida preventiva para a sobrecarga dos nossos
pensamentos e sentimentos. As técnicas de Mindfulness ajudam as pessoas a melhorarem o
seu bem‐estar exercitando a mente, através da concentração na experiência do momento
presente (Siegel, 2010). Exploraremos cada uma destas facetas de coping positivo com mais
detalhe no respectivo módulo.

Porque é importante a Resiliência?
Não importa em que fase da vida se está, ou o que se faz, a resiliência é sempre
importante. Seja na vida pessoal ou escolar, a resiliência é algo que se precisará em algum
momento, porque a realidade é que ao longo da vida surgem frequentemente obstáculos e
contratempos que é necessário ultrapassar. As pessoas resilientes lidam com o stress e as
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE
VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN
PROJECT NUMBER: 2016‐1‐CY01‐KA201‐017354

69

CURRÍCULO
dificuldades da vida melhor do que a maioria. Ninguém anda numa “estrada direita” e sem
dificuldades na vida, e a resiliência é necessária para mantê‐la no caminho certo quando se está
realmente a lutar ou se começa a perder a esperança.
Pessoas resilientes aprenderam a adaptar‐se aos altos e baixos da vida; conseguem
manter o foco perante desafios sérios, adaptando‐se e mantendo o seu objetivo final,
independentemente das circunstâncias. Elas continuam fortes porque estão determinadas e
motivadas por algum objetivo ou prioridade. A resiliência é um excelente fator protetor que
nos permite seguir em frente nos momentos difíceis e inevitáveis, o que nos possibilita não só
funcionar, mas também prosperar na adversidade (Neenan, 2009).

Porque é importante a Resiliência no Ensino e na Aprendizagem?
A resiliência é uma capacidade que todos os alunos (e também os professores) devem
desenvolver ao longo do seu tempo na escola. Ao cultivar a resiliência na sala de aula, estamos
a criar um ambiente que apoia os alunos na obtenção de competências para responder aos
desafios e contratempos da vida escolar. Estes podem incluir o stress, os relacionamentos, as
questões em torno da transição e da mudança e a realização educacional. Quando os alunos
têm resiliência, estão abertos a aprender porque acreditam que podem aprender; são
receptivos ao apoio porque não o interpretam como uma crítica às suas capacidades; e sentem‐
se confortáveis quando não entendem imediatamente certos conceitos porque vêem o
aprender como uma procura do conhecimento e sabem que motivação e esforço são tão
importantes quanto saber como fazer algo.
Quando um aluno passa o tempo na sala de aula sem resiliência – isto é, sem a coragem
para recuperar e tentar novamente – perde‐se tempo crítico para a aprendizagem e o auto‐
desenvolvimento. Se, pelo contrário, é oferecida aos alunos a oportunidade de aprender sobre
a resiliência, dando‐lhes tempo para aplicar concretamente esse conhecimento às suas próprias
situações, poder‐se‐á criar verdadeiramente o tipo de pessoas que são capazes de responder a
desafios e contratempos, não só na vida escolar, mas noutras áreas da sua vida (Krovetz, 2007).
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Como é que a Resiliência atua?
O último quarto de século de investigação neurológica revolucionou a nossa
compreensão de como o cérebro cria e regula a emoção. Os cientistas costumavam pensar que
o sistema límbico, um conjunto de estruturas cerebrais localizadas acima do tronco cerebral,
mais abaixo do córtex, era inteiramente responsável por produzir e gerir as emoções. Estudos
recentes sugerem que não é assim tão simples. Embora os impulsos emocionais tenham origem
no sistema límbico, a nossa expressão das emoções é regulada pelo córtex pré‐frontal, uma
estrutura cerebral cortical localizada logo atrás da testa que está associada ao julgamento e à
tomada de decisões.
O envolvimento do córtex pré‐frontal na resposta emocional é uma das características
que diferencia os seres humanos dos animais. Estes têm pouco controle sobre a expressão das
emoções. Quando o sistema límbico de um animal se ativa, este animal experimentará e
representará a emoção resultante. Os animais assustados correrão e esconder‐se‐ão
instintivamente, ou ficarão agressivos, por exemplo. Os seres humanos, por outro lado, são
capazes de fazer julgamentos e tomar decisões em relação ao seu estado emocional, agindo
sobre estas decisões, mesmo quando elas são contrárias ao seu estado emocional. Seres
humanos assustados podem avaliar se os seus medos são ou não justificados, e contrariar os
esses medos. Por exemplo, podem fazer um discurso em público, apesar de terem medo de
possíveis julgamentos negativos que possam resultar. A capacidade das pessoas de mudar a
forma como experimentam a emoção é importante por dois motivos: primeiro, porque isso
significa que as pessoas têm uma capacidade real, mesmo se limitada, de eliminar emoções
negativas que não lhes servem e, em segundo lugar, porque escolher modificar uma emoção
negativa geralmente é uma boa decisão, que pode ter aliás, uma influência positiva sobre a
saúde geral (Tugade & Fredrickson, 2004).
Em parte, as pessoas resilientes acreditam que podem mudar o seu estado de humor,
trabalhando efectivamente nesse sentido para alterar os seus estados de espírito. Os menos
resilientes podem, em vez disso, ficar presos à desesperança. Um dos principais objetivos deste
módulo é convencer aqueles que estão presos à desesperança de que é possível tornar‐se mais
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resiliente (Seligman et al. 2009). Como acabámos de descrever é possível mudar o humor
negativo para um estado mais positivo.

Porque é importante a Resiliência no Contexto Escolar?
O contexto escolar exige que os estudantes tenham um conjunto único de competências
para estarem aptos a lidar com os desafios do dia‐a‐dia, as conquistas académicas, os
relacionamentos e interações sociais e emocionais. As capacidades de coping positivo, de
paciência, otimismo, autorregulação e atenção plena podem ser aprendidas e podem ser
aperfeiçoadas, na medida em que há um vínculo com um adulto cuidador que modela, ensina e
reforça estas capacidades positivas. A resiliência depende da experiência e é necessária para a
aprendizagem. Muitas crianças que entram na escola têm diferentes graus de resiliência, assim
como têm diferentes graus de experiência na leitura e na matemática. Esperar que estas
capacidades sejam inatas e que estejam devidamente implantadas nos cérebros das crianças
não é realista.
Assim como ensinamos e estabelecemos, na sala de aula, as estruturas necessárias para
aprender a ler, podemos fazer o mesmo para construir e apoiar a resiliência, uma capacidade
proativa em todos os nossos alunos. Quando professores e escolas estabelecem salas de aula
resilientes, eles estão a apoiar experiências memoráveis para as crianças e uma maior
realização académica. De acordo com o Instituto de Medicina (2004), as escolas que promovem
altas expectativas e autonomia têm maior desempenho académico.
As crianças podem entrar no ambiente escolar com uma história de experiências
adversas, que as torna vulneráveis aos desafios da aprendizagem. A pobreza atinge uma em
cada cinco crianças e pode promover a desistência diante da frustração. Hoje, a construção da
resiliência na sala de aula como componente do ensino, é vital. Começar ou construir a partir
de esforços já existentes pode iniciar‐se pela leitura de textos sobre salas de aula resilientes.
Existe um consenso universal de que a gestão da sala de aula depende de rotinas que
reconhecidamente aumentam o conforto das crianças e esse tipo de estruturas já estão, quase
sempre, automaticamente instaladas (Dean, Hubbell, Pitler e Stone, 2013). A maioria dos
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professores utiliza etapas de resolução de problemas e os seus resultados para melhorar a
resiliência nas salas de aula.

Como promover a Resiliência na Sala de Aula?
Existem várias áreas dentro das quais a resiliência pode ser facilitada e promovida.
Eficácia académica: Criar um currículo académico desafiador e apoiar conscientemente os
alunos requer reforço e apoio instrumental para ampliar a realização académica em termos de
aprendizagem. Isto requer instruções específicas na sala de aula e feedback oportuno sobre o
sucesso, para que os alunos apoiem reciprocamente as competências uns dos outros. Os
professores podem representar graficamente o progresso dos estudantes, para que estes
possam visualizar a sua evolução e os alunos podem também ser encorajados a partilhar
técnicas e estratégias de aprendizagem com os seus pares.
Autocontrolo comportamental: A maneira como um aluno controla o seu comportamento é
fundamental para o ensino eficaz, a aprendizagem entre pares e a gestão de sala de aula.
Estudantes resilientes são aprendizes atentos e ativos, que prosperam em salas de aula que
lhes permitem antecipar o que irá acontecer, o que se espera deles, e se o comportamento
realizado está a funcionar bem para eles e para o grupo. As estratégias enunciadas a seguir
podem ajudar os alunos a manter o seu autocontrolo:
• Concentrar‐se em rotinas que aumentam a capacidade de previsão e antecipação;
• Fornecer feedback imediato para aumentar a aprendizagem ativa;
•Relacionar os comportamentos com os aspectos essenciais da aprendizagem, sendo positivo
na avaliação desses comportamentos.
O autocontrolo pode ser melhorado, em indivíduos e grupos, usando análises funcionais, por
exemplo, de conversas paralelas ou disruptivas, para que os alunos possam ver alternativas
viáveis, praticá‐las e até mesmo autorrecompensar o seu progresso em reduzir esta actividade
disruptiva. Novamente, o registo gráfico ajuda os alunos a verem a própria evolução e o
progresso dos seus colegas de turma.
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Autodeterminação académica: o desenvolvimento da autonomia facilita a resiliência e o
sentimento de autoconfiança, permitindo que os alunos estabeleçam os seus próprios objetivos
de aprendizagem e identifiquem o que é necessário para atingir estes objetivos. A autonomia
pode ser apoiada certificando‐se de que o foco é colocado naquilo que o aluno controla e na
comparação consigo mesmo, em vez de comparar esse aluno com os outros de forma
competitiva.

Relações de pares efetivas: quando os alunos são encorajados a trabalhar em conjunto como
equipa, quando estão familiarizados com a resolução de problemas e com as capacidades de
resolução de conflitos, têm mais probabilidade de desenvolver relacionamentos e amizades
positivas entre pares. Fornecer tempo para discutir questões de sala de aula em reuniões de
grupo/turma (discutidas no módulo de metodologia, ver a página 94) ajuda os alunos a
reconhecer as forças, os sentimentos e preocupações comuns, aumentando assim as relações
de pares eficazes.

Relações escola‐família eficazes: o contexto familiar é a base para apoiar a resiliência. Manter
uma boa relação casa‐escola tem tido efeitos em termos de melhoria dos resultados
académicos e das competências sociais. Os mecanismos para aumentar essas relações podem
incluir notas pessoais periódicas positivas, factos breves sobre os esforços resilientes na sala de
aula / escola e ideias para apoiar a resiliência. Pode construir‐se a parceria casa‐escola, ao
estabelecer‐se relações com os pais, solicitando e valorizando as suas ideias. As propostas para
os pais nos trabalhos de casa (apoio de tarefas), que incluem um ciclo de feedback, também
podem ser eficazes para incluí‐los na aprendizagem dos seus filhos e promover a resiliência
(Dwyer, 2013).
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Que componentes da Resiliência são abordadas neste módulo?
O que é o otimismo?
No “coração” do coping positivo está o otimismo. Mas qual é a relação entre otimismo e
o coping positivo? Porque é que esta relação é tão importante? O otimismo implica a crença de
que temos a capacidade para lidar com os inevitáveis desafios da vida e isso reflecte‐se no
nosso sentido de autoeficácia e na fé nas nossas capacidades para resolver os nossos próprios
problemas. O otimismo é energizante, motiva‐nos a procurar soluções e a continuar a trabalhar
para lidar com o que vier a ocorrer. Os otimistas acreditam que há algo a ser aprendido com a
adversidade. Eles reveem e refletem sobre aquilo que aconteceu, e procuram ter uma visão
equilibrada e ativa do que retiram da sua experiência. Esta abordagem ajuda a reduzir a
probabilidade de os mesmos erros serem feitos no futuro, de modo que a sua capacidade de
confronto realmente aumenta.
Além de nos permitir lidar com situações difíceis, o otimismo traz uma série de outros
benefícios positivos. Está associado à longevidade, a menores taxas de infecção, menos ataques
cardíacos, casamentos mais felizes, melhor resolução de problemas e maior criatividade
(Seligman, 2011). E, embora não seja uma panacéia, pode proteger contra a depressão,
aumentar os nossos níveis de realização e melhorar o nosso bem‐estar geral. Graças ao
contributo da psicologia positiva, sabemos agora que o otimismo é um conjunto de capacidades
que podem ser ensinadas e aprendidas, uma forma de pensar que pode ser escolhida e uma
capacidade que podemos modelar e ensinar aos outros.

O que é Saúde Positiva?
A atividade física realmente melhora o bem‐estar a diferentes níveis ‐ melhora o
autodomínio e a autoestima. Também oferece uma distração positiva das preocupações, tempo
extra para lidar melhor com o stress diário e os efeitos mantém‐se ao longo de várias horas.
Alguns estudos compararam os efeitos da meditação e do exercício e mostraram que eles
podem ter efeitos semelhantes (Lyubomirsky, 2010). Claro, a experiência é diferente, mas
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ambos, de forma crucial, produzem emoções positivas e afastam dos aborrecimentos e das
ansiedades diárias. E quando se está envolvido com outras pessoas numa atividade física há
oportunidades para criar relações sociais. Estas podem ajudar na construção de
relacionamentos que ofereçam apoio social e combatam o risco de solidão ou isolamento.
Escolha um exercício ou atividade física que funcione para si. Seja realista e construa a sua
rotina gradualmente.

O que é Regulação Emocional?
Ficar bloqueado por uma emoção ou sentir‐se sobrecarregado e prisioneiro dos nossos
sentimentos limita a nossa capacidade de lidar e até de solicitar a ajuda dos outros.
Pessoas resistentes ‐ adultos e crianças ‐ estão confortáveis com os seus sentimentos e
expressam‐nos. Elas têm uma boa consciência e compreensão sobre as suas próprias emoções
e sentem‐se confortáveis a falar sobre o que sentem com pessoas em quem confiam. Quando
vivem um momento difícil, também se sentem tristes, ansiosas ou assustadas. A diferença
importante é que elas não ficam "presas" a estes sentimentos. Pelo contrário, quando as suas
emoções são esmagadoras e tão fortes que se sentem aparentemente incapazes de lidar com
elas, estas pessoas resilientes possuem uma variedade de técnicas que repetidamente utilizam
para se acalmarem (Gross, 2015).
Podemos observar os primeiros estágios de regulação emocional na infância, quando os
bebés chucham o polegar ou mantêm junto a si um cobertor ou um peluche para sentirem
conforto ‐ são comportamentos autocalmantes. As crianças pequenas muitas vezes precisam do
nosso apoio para se acalmarem ‐ podemos ajudá‐las estabelecendo limites firmes e carinhosos
para o seu comportamento, dando‐lhes outras opções para expressarem as suas emoções e
ensinando‐lhes como se acalmarem, através da modelagem e de instruções diretas.

O que é Lidar com a mudança?
As crianças relatam que as mudanças, deixar amigos e mudar de ano, turma ou escola,
podem causar grande ansiedade. As transições para alguns alunos resultam em dificuldades
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académicas, problemas sociais/ emocionais, declínio no autoconceito, falta de motivação,
diminuição da frequência às aulas e aumento das taxas de abandono escolar. Uma vez que as
escolas são encarregadas de ajudar as crianças a tornarem‐se cidadãos bem ajustados, os
membros da comunidade escolar têm um papel importante na assistência à adaptação dos
alunos às mudanças. A maioria das crianças lidará com estas e se sentirá familizarizada com as
mudanças no final do primeiro par de semanas. Outros podem levar mais tempo para aprender
a percorrer a escola e podem exigir apoio contínuo ao longo dos seus dias de escola para
garantir que tenham um acesso total ao currículo.
Os períodos de transição também são oportunidades de crescimento se as crianças
tiverem aprendido as capacidades de coping positivo e tiverem a oportunidade de entender e
de se adaptar ao seu novo ambiente. Idealmente, uma equipa de transição é composta por
conselheiros escolares, professores, administradores, pais e alunos. Eles colaboram, planeiam e
apoiam transições, reconhecendo as preocupações dos alunos e criando um sentimento de
pertença no novo ambiente. Um estudo que analisou os alunos que lidavam com o desafio das
transições escolares ou de novos cursos, descobriu que aqueles com mais maturidade
superaram os seus colegas de turma, mesmo quando tinham as mesmas capacidades e
conhecimentos iniciais (Blackwell et al., 2007).
O que é Mindfulness?
“Quando estamos conscientes, profundamente em contato com o momento
presente, a nossa compreensão do que está acontecendo se aprofunda e
começamos a ser preenchidos com aceitação, alegria, paz e amor.”
Thich Nhat Hanh
As técnicas de Mindfulness, ou atenção plena, ajudam as pessoas a melhorarem o seu
bem‐estar treinando a mente a concentrar‐se na experiência do momento presente (Siegel,
2010). Estudos científicos também validaram os poderosos efeitos da atenção plena e
estabeleceram‐na como uma ferramenta valiosa para reduzir o stress, a ansiedade e a
depressão e para aumentar a vitalidade e a resiliência. Ela abre‐nos para a aprendizagem e a
criatividade, melhora a concentração e a atenção, e constrói empatia e compaixão (Siegel,
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2010). Na sala de aula, os benefícios da atenção e da meditação são imensos. A emoção
positiva é um estado interior tranquilo que ajuda os alunos a aprenderem de forma mais eficaz
e a conquistar o domínio das suas emoções.
O Mindfulness pode ser facilmente introduzido na sala de aula, e um bom ponto de
partida é explicar o conceito de atenção plena aos alunos como ‐ "parar a conversa na sua
cabeça". Existem muitas técnicas diferentes para meditar. Alguns métodos envolvem a
repetição de uma palavra na sua mente, devagar e pensativamente, o que se designa por
mantra. Jennifer Fox Eades (2008) recomenda que se experimente esta técnica em sala de aula.
Peça aos alunos que escolham uma das suas forças características e a repitam para si, devagar e
pensativamente. Quando as suas mentes se desconcentrarem, diga‐lhes que apenas tragam de
volta suavemente essa palavra. Alguns alunos podem precisar de praticar a atenção plena
várias vezes antes de terem a ideia do que deveriam sentir. Outros podem responder a
atividades conscientes, estruturadas, para entrar no aqui e agora, e uma seleção dessas
técnicas é desenvolvida em baixo (Thich Nhat Hanh, 1992).
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Objetivos deste módulo
Através das atividades deste módulo, as crianças irão:
1. Compreender como a construção da resiliência e do otimismo podem ajudá‐las a lidar com as
situações difíceis, tanto dentro como fora do ambiente escolar, e como isso irá ajudá‐las a
prosperar e a construir autoestima e confiança;
2. Conhecer os benefícios de incentivar comportamentos saudáveis para a saúde, incluindo o
exercício, e como estes podem construir uma base sólida para ajudá‐las a lidar positivamente
em tempos difíceis;
3. Compreender como a auto consciência e a regulação das emoções podem ajudar os alunos a
lidarem com situações de stress, e como a atenção pode ser uma abordagem eficaz para
enfrentar emoções negativas;
4. Estar cientes dos efeitos que as mudanças podem ter nelas e das estratégias efetivas para
apoiá‐las na transição para novos anos, aulas ou escolas.
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Módulo 5: Relações Positivas
O que são Relações Positivas?
De acordo com o modelo PERMA, as relações positivas são experienciadas quando os
indivíduos se sentem amados, apoiados e satisfeitos nas suas relações com os outros (Butler &
Kern, 2016). Outros investigadores também descreveram relações positivas como aquelas que
levam a que um indivíduo se sinta socialmente integrado e aceite pelos outros (Kern, Waters,
Adler & White, 2015).

Qual a importância das Relações Positivas?
As relações interpessoais positivas, que se caracterizam como calorosas e de confiança,
são uma componente importante na boa saúde geral. As relações positivas têm sido associadas
à manutenção de uma boa saúde física (Cohen, Gottlieb & Underwood, 2000; House, Landis &
Umberson, 1988), ao bem‐estar psicológico e à saúde mental (Ryan & Deci, 2001; Ryff, 1989), a
menores níveis de sofrimento psicológico (Umberson, Chen, House, Hopkins & Slaten, 1996), a
um risco reduzido de mortalidade (Umberson & Montez, 2010) e de morbidade psiquiátrica e
física, bem como a uma influência positiva na recuperação de certas doenças (Cohen, Gottlieb
& Underwood, 2000). Além disso, as relações sociais positivas, através das quais se recebe
apoio emocional dos outros, também foram consideradas como uma estratégia eficaz de
coping que pode ser usada para lidar com situações stressantes e como barreira para atenuar o
stress (Carver, Scheier & Weintraub, 1989).
Um ponto fundamental é que esses efeitos das relações positivas sobre o bem‐estar
geral começam desde a infância e continuam ao longo da vida de uma pessoa (Umberson &
Montez, 2010). Este facto realça a importância do papel dos professores na compreensão e
promoção de relações positivas no ambiente da sala de aula, sendo isto especialmente
relevante no caso de crianças mais vulneráveis.
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Por que são importantes as Relações Positivas no Ensino e na Aprendizagem?
As relações interpessoais de qualidade são importantes para que os jovens se
desenvolvam de modo a agirem de modo eficaz, e isto inclui as relações positivas vivenciadas
em sala de aula (Martin & Dowson, 2009). Uma vez que os alunos passam uma quantidade
considerável de seu tempo na escola, as relações aqui vivenciadas têm potencial para terem um
grande impacto nas suas vidas. De facto, vivenciar relações positivas com figuras significativas,
como os professores, está associado à capacidade de a criança funcionar bem na sua vida
social, afetiva e académica (Martin & Dowson, 2009). As investigações indicam que relações de
suporte na escola, entre professores e alunos e entre pares, também estão relacionadas com o
aumento da motivação, do envolvimento e com melhores resultados académicos (Martin &
Wentzel, 1998).
Além disso, a investigação sugere que as relações positivas na escola, particularmente as
relações entre professores e alunos, podem ter um impacto ainda maior no caso de crianças
vulneráveis. Na verdade, estas relações positivas professor‐aluno podem ter um efeito protetor
em crianças com vulnerabilidades de desenvolvimento e levar a melhores resultados na escola,
incluindo uma adaptação escolar mais positiva (Baker, 2006).

Qual a importância das Relações Positivas em Contexto Escolar?
Relações professor‐aluno
De acordo com Werner e Smith (1989), entre os modelos positivos mais
frequentemente encontrados na vida de crianças resilientes, fora da família, está um professor
com quem os alunos construíram uma relação estreita e que serviu de modelo de identificação
pessoal positivo. Investigações de Baker, Grant e Morlock (2008) também indicam que a
qualidade da relação professor‐aluno leva a uma boa adaptação da criança à escola,
especialmente quando a relação é caracterizada por ser calorosa e de confiança. Este facto
realça a importância da relação professor‐aluno, no que se refere à promoção da resiliência em
crianças vulneráveis. Na verdade, Pianta (1999) afirma que este efeito protetor se verifica em
todos os alunos, mas é particularmente eficaz em crianças vulneráveis.
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Baumrind (1967) identificou três tipos de estilos parentais, com um quarto estilo de
parentalidade adicionado por Maccoby e Martin (1983). Estes quatro tipos de estilos parentais
foram baseados nas dimensões de cuidado/responsividade e controlo/expectativas na relação
entre pais e crianças. Posteriormente foram adaptados ao ambiente de sala de aula. Os estilos
são: autoritativo, autoritário, permissivo e não envolvido.

Estilo autoritativo
O estilo autoritativo é o estilo mais eficaz e carateriza‐se por elevadas responsividade e
expetativas. É caracterizado por um ambiente de sala de aula acolhedor e solidário, onde o
professor possui altas expectativas e elevados padrões para o comportamento dos alunos e
implementa as regras da sala de aula consistentemente. O professor também explica a razão
para que alguns comportamentos sejam aceitáveis enquanto outros não e envolve os alunos na
tomada de decisão.

Estilo autoritário
Um estilo autoritário carateriza‐se por ser baixo em responsividade, mas com elevada
expectativa (controlo). Os professores que usam um estilo autoritário transmitem menos calor
emocional do que professores autoritativos, mas ainda possuem altas expectativas e padrões
de exigência para os comportamentos dos estudantes. Eles estabelecem regras de
comportamento sem considerar as necessidades dos alunos, esperam que as regras sejam
obedecidas sem serem questionadas e permitem pouca partilha e participação nas discussões.

Estilo permissivo
Um estilo permissivo é alto em responsividade, mas baixo nas expectativas. Os
professores que usam este estilo proporcionam um ambiente de sala de aula caloroso e
solidário, mas desenvolvem poucas expectativas e padrões de exigência para os
comportamentos dos alunos. Os comportamentos inadequados raramente são punidos e são os
alunos que tomam muitas das decisões.
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Estilo Não envolvido
Um estilo não envolvido é o menos eficaz e é caracterizado por baixa responsividade e
baixas expectativas. Os professores dão pouco ou nenhum apoio emocional aos alunos e
possuem poucas expectativas ou padrões de exigência para o comportamento dos estudantes.
Demonstram pouco interesse no bem‐estar e nas necessidades dos seus alunos e muitas vezes
parecem assoberbados pelos seus próprios problemas.

Relações professores‐pais
A relação entre professores e pais afeta a adaptação escolar precoce das crianças
(Hughes & Kwok, 2007) sendo que uma relação caracterizada como calorosa e de respeito está
normalmente associada a um desenvolvimento mais positivo das crianças (Marcon, 1999).
O envolvimento dos pais pode conduzir a um aumento da motivação das crianças na
escola (Gonzalez‐DeHass, Willems & Doan Holbein, 2005) e o grau de envolvimento dos pais na
escola está positivamente relacionado com o desempenho académico das crianças (Herman &
Yeh, 1983). Os pais e os professores podem criar parcerias eficazes para benefício das crianças,
colaborando em atividades de aprendizagem conjuntas, apoiando‐se mutuamente nos seus
papéis e participando em atividades de tomada de decisão, em conjunto (Swick, 1991, citado
por Swick, 1992).

Relações de colaboração entre os professores
De acordo com Kardos e Johnson (2007), uma grande maioria de professores mais
jovens descreve o seu trabalho como solitário. Eles sentem que são vistos prematuramente
como especialistas, devendo ser capazes de trabalhar de forma independente, sem o apoio de
professores mais experientes. No entanto, as relações positivas entre os professores, como
colegas, podem promover o desenvolvimento destes, tanto ao nível pessoal como profissional,
tornando‐os mais propensos a adotar formas de ensino mais positivas e eficazes (Nias, 2005).
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Na verdade, a investigação conclui que o desenvolvimento pessoal dos professores depende
frequentemente do apoio recebido dentro do grupo, entre colegas (Nias, 2005).
As interações positivas entre os professores, seja por meio da discussão de práticas de
ensino ou pela orientação de um novo professor, podem promover reflexão coletiva sobre as
práticas de ensino utilizadas e ajudar a elevar os padrões de ensino (Park, Oliver, Johnson,
Graham & Oppong, 2007).

Relações entre pares
O desenvolvimento de uma criança tem sido associado à qualidade das suas relações
com os colegas na escola. A aceitação de uma criança pelos seus pares, bem como a sua
capacidade de criar e manter amizades e a sua participação nos grupos de amigos surgem
associados a maiores níveis de bem‐estar geral (Gifford ‐Smith & Brownell, 2003). A
investigação também apoia a ideia de que as relações entre colegas na escola podem fazer uma
diferença crucial no facto de uma criança gostar ou não de ir à escola (Ladd & Coleman, 1997).
De acordo com Taylor, Repetti e Seeman (1997), as relações entre pares afetam a saúde
mental e física da criança, bem como o stress geral sentido na escola. Este facto realça a
importância de promover relações positivas entre colegas na sala de aula, sendo estas
especialmente benéficas para as crianças mais vulneráveis. Neste sentido, Criss, Pettit, Bates,
Dodge e Lapp (2002) destacaram a importância de relações positivas entre pares que podem
atuar como fator protetor no caso de crianças vulneráveis, com experiências familiares
negativas. Além disso, as crianças que gostam de relações positivas entre pares, são mais
propensas a desfrutar de um ambiente escolar seguro e são menos propensas a serem alvo de
violência, agressão e bullying (Wentzel, Russell & Baker, 2009), algo que é de importância crítica
para as crianças vulneráveis. A investigação mostra também que a abordagem ao ensino que
um professor adota tem impacto sobre as relações entre pares na sala de aula, sendo que os
professores que envolvem os alunos nos processos de tomada de decisão tendem a promover
relações mais positivas entre pares na turma (Donohue, Perry & Weinstein, 2003).
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Como promover Relações Positivas na Sala de Aula?
As relações positivas podem ser promovidas na sala de aula através de:


Ligação: Construindo relações demonstrando amizade ‐ saudação e acolhimento de alunos,
sorrindo, usando o nome dos alunos, mostrando interesse, sendo amigável, usando humor;



Respeito: Demonstrando consideração e valorizando os alunos ‐ tratando os alunos como
indivíduos, estando atento às suas necessidades, demonstrando interesse, respeitando e
valorizando os alunos, sendo justo e consistente;



Compreensão: Mostrando empatia ‐ ouvindo com interesse, parafraseando e demostrando
sentimentos positivos, sendo compreensivo e disponível, conhecendo as histórias de vida
dos seus alunos;



Apoio: Oferecendo ajuda e apoio aos alunos ‐ respondendo aos pedidos de ajuda, estando
disponível para conversar quando os alunos quiserem, mantendo a confidencialidade
adequada;



Feedback: Reforçando as expectativas de sucesso ‐ construindo expectativas realistas em
termos do trabalho e comportamento, conhecendo os alunos, dando feedback consistente
e construtivo, colocando ênfase no esforço e na persistência, em vez de na capacidade;



Competências de comunicação: O ensino eficaz e a capacidade de construir relações
positivas na sala de aula dependem de uma comunicação bem sucedida (Johnson, 1999)
que inclui capacidade de escuta, empatia, autenticidade, confiança e comunicação não
verbal eficaz. Também é benéfico mostrar gratidão, perdão, autocompaixão e atos de
generosidade na sala de aula.



Aprendizagem cooperativa: A aprendizagem cooperativa implica que os alunos trabalhem
em grupo e em conjunto (Felder & Brent, 2007), o que também pode apoiar a promoção de
relações positivas entre pares.



Resposta construtiva: Mostrar apoio sincero, sob a forma de respostas construtivas, pode
fortalecer as relações (Gable, Reis, Impett & Asher, 2004);



Humor: O uso do humor é uma ferramenta chave nas intervenções bem sucedidas na sala
de aula e pode ser usado como meio para desenvolver relações (Fovet, 2009);
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Feedback construtivo: O feedback construtivo pode facilitar o processo de aprendizagem.
O feedback deve ser relevante, oportuno, factual, útil, confidencial, respeitoso, adaptado
às necessidades específicas e encorajador (Ovando, 1994).
O guia e o manual do professor incluirão técnicas sobre como desenvolver as competências

mencionadas acima.

Qual o modelo seguido neste módulo?
Este módulo segue o modelo PERMA, que é descrito em mais detalhes no Módulo 3
"Coping Positivo".
Butler e Kern (2016) desenvolveram uma medida de bem‐estar com base no modelo
PERMA, onde os seguintes itens foram usados para medir as relações de um indivíduo, usando
uma escala de resposta tipo Likert de 11 pontos: “Até que ponto recebes apoio dos outros
quando precisas?”, “Até que ponto te sentes amado?” e “ Quão satisfeito estás com as tuas
relações pessoais?”. Uma pontuação maior em cada um destes itens indica relações mais
positivas sendo estas essenciais para o bem‐estar do indivíduo.

Objetivos deste módulo
Através das atividades deste módulo, os alunos irão:
1. Perceber a importância e relevância das relações sociais;
2. Identificar as caraterísticas de uma relação de suporte;
3. Construir e manter relações positivas.
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Metodologia
Para implementar os módulos propostos, sugerem‐se os seguintes métodos ou procedimentos
específicos:


Narração / contar histórias



Roleplaying



Artes / expressão artística



Aprendizagem cooperada



Estudo de Casos / cenários / solução de problemas



Testemunhos / citações



Discussões em grupo



Jogos



Brainstorming



Aprendizagem pela experiência



Saída de capo / visita de estudo



Recursos digitais

Contar histórias e narrativas
Histórias e narrativas são uma das abordagens mais comuns para ensinar aos alunos do
ensino básico princípios sobre os valores e os pontos fortes e forças pessoais (Emmerson & Lee,
2013). A terapia narrativa também nos ensinou que modificando a narrativa muitas vezes
mudamos as nossas vidas e, finalmente, a nós mesmos (White & Epston, 1990). Neste projeto,
é importante encorajar as crianças a ouvir atentamente as suas próprias narrativas em relação
aos valores e encorajá‐las a reescrever ou mudar parte da narrativa à medida que elas
escolhem.
As histórias serão usadas para: a) indicar valores como: respeito, aceitação, amor,
responsabilidade e paz, b) fornecer exemplos de relações de qualidade e c) ilustrar casos de
regulação emocional bem‐sucedida e resolução efetiva de conflitos. Além disso, histórias
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existentes e conhecidas de livros infantis e programas de TV serão fornecidas para identificar
estereótipos e analisar diferentes cenários alternativos.
Roleplaying
O roleplaying, método derivado do sociodrama, é utilizado para explorar questões
envolvidas em situações sociais complexas (Maier, 1991). Pode ser usado para a formação de
profissionais ou em sala de aula para a compreensão da literatura, da história e até da ciência
(Blatner & Blatner, 1997). O roleplay é ideal para promover o conjunto de competências que
integram a formação e preservação de relacionamentos respeitosos e mutuamente
satisfatórios e desprovidos de estereótipos. Essas competências exigem um pensamento
flexível, criativo e racional que só pode ser exercido, praticado e aprendido através de um
processo de interação, assunção de risco, autoexpressão, feedback e encorajamento, que
poderiam derivar dos roleplays/ interpretação de papéis (Bryce‐Clegg, 2014).
As interpretações, por outro lado, ajudam os alunos a compreender a complexidade das
questões sociais e morais, ao assumir o papel dos outros diferentes de si mesmos ou,
geralmente, ao assumir muitas perspectivas diferentes.
Neste programa, os roleplays serão usados para: a) desenvolver competências sociais
avançadas, relevantes para a vida quotidiana dos alunos; e b) promover competências de
resolução de problemas para enfrentar situações relacionadas com a moral desconfortável.
Para apoiar os papéis desempenhados nos cenários da sala de aula serão solicitadas
reconstituições com a orientação dos professores.

Artes / Expressão artística
A expressão artística é uma das ferramentas educacionais mais poderosas quando se
trata de consciência e regulação emocional (Upitis, 2011). A integração das atividades artísticas
no currículo mostrou‐se repetidamente correlacionada com a melhoria nos resultados
académicos, retenção de conhecimentos a longo prazo (Rinne, Gregory, Yarmolinskaya e
Hardiman, 2011), redução dos níveis de stress e uma experiência positiva em sala de aula
(Caterall, Dumais & Hampden‐Thompson, 2012). As lições da arteterapia para crianças
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demonstraram que a arte permite que as crianças expressem os seus sentimentos e opiniões e
melhor compreendam os seus próprios mundos emocionais (Dorson, 2014).
Neste currículo, artes como desenho, colagem e escultura podem ser usadas para
encorajar as crianças a expressarem os seus pontos de vista existentes sobre valores e
relacionamentos. Isso servirá de base para esta intervenção e oferecerá aos professores uma
visão rápida sobre onde os alunos, individualmente e a turma como um todo, se posicionam
relativamente aos valores específicos. Progressivamente, haverá exercícios e atividades que
incorporarão a expressão artística para assimilar novas informações e solidificar a
aprendizagem adquirido através da aprendizagem experiencial.
Aprendizagem cooperada
A aprendizagem cooperada, às vezes chamada de aprendizagem em pequenos grupos, é
uma estratégia de ensino em que pequenos grupos de alunos trabalham juntos numa tarefa
comum. A tarefa pode ser tão simples como resolver um problema de matemática em vários
passos ou tão complexo como desenvolver um projeto para um novo tipo de escola. Em alguns
casos, cada membro do grupo é individualmente responsável por parte da tarefa; noutros
casos, os membros do grupo trabalham em conjunto sem qualquer papel atribuído (Johnson &
Johnson, 1999). A aprendizagem cooperada oferece aos alunos mais oportunidades para
participar ativamente da aprendizagem, questionar e desafiar uns aos outros, partilhar e
discutir as suas ideias e internalizar a própria aprendizagem. Para além das melhorias ao nível
da aprendizagem, a aprendizagem cooperada reforça o desempenho e realização individual,
contribui para a melhoria da qualidade da relação com os colegas, saúde psicológica e
autoestima (Johnson & Johnson, 1989). Mais especificamente, as técnicas da aprendizagem
cooperada ensinam aos alunos a desenvolverem a responsabilidade individual e a igualdade de
oportunidades para o sucesso, trabalhando conjuntamente de forma justa, criteriosa e
responsável. Além disso, aprendem a reconhecer a legitimidade do interesse do outro e a
resolver conflitos, de modo a acomodar as necessidades de todas as partes e a criticar as ideias
sem criticar as pessoas. Competências como a escuta ativa, mostrar compreensão, a expressão
de sentimentos de forma intensa, mas sem insultar o outro e a busca de soluções consensuais
são fundamentais para o desenvolvimento de um bom cidadão (Lickona, & Davidson, 2005).
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A aprendizagem cooperada será utilizada, em primeiro lugar, para ensinar os valores aos
alunos; em segundo lugar, apresentar padrões de relacionamentos de pares de qualidade e, em
terceiro lugar, encorajar a discussão entre os alunos sobre os valores.

Estudo de Casos / cenários / solução de Problemas
O estudo de casos é uma abordagem de ensino que utiliza casos para forçar a tomada
de decisões, de forma a colocar os alunos no papel de pessoas que enfrentaram decisões
difíceis em algum momento da sua vida. O estudo de caso é um dos métodos de ensino que
exige a discussão de situações da vida real. O método específico de aprendizagem não fornece
a resposta, mas os participantes na discussão podem desenvolver e apoiar várias "respostas" ao
problema. O professor que usa o estudo de caso/ solução de problemas solicita aos alunos que
criem e defendam soluções para os problemas descritos em cada caso. Este método
geralmente usa princípios de solução de problemas, pois a maioria das situações descritas nos
casos são problemas.
A solução de problemas em geral é descrita na literatura como a capacidade de
identificar e resolver problemas aplicando sistematicamente as competências apropriadas
(Fredericks, 2005).
O método de estudo de caso/solução de problemas pode ser usado como um das
metodologias para implementar o currículo do projeto na sala de aula. É considerado uma
atividade em curso, em que os alunos vão levar o que sabem, para descobrir o que eles não
conhecem, através de três funções básicas. Estas são: pesquisar informações, gerar novos
conhecimentos e tomar decisões. O processo envolve a superação de obstáculos ao gerar
hipóteses, testar previsões e alcançar soluções satisfatórias (Fredericks, 2005).
Neste projeto, o método de estudo de caso/solução de problemas pode ser usado
aplicando o modelo de cinco etapas proposto por Fredericks (2005) e por Mahan (1967) para
resolver um problema. O modelo pode ser adotado pelos alunos para promover competências
de resolução de problemas e de tomada de decisão, cultivar valores e pensamento crítico
através destas etapas:
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1. Identificar, compreender ou enquadrar um problema;
2. Descrever quaisquer barreiras ou restrições. O que está a criar o problema?;
3. Identificar várias soluções/hipóteses;
4. Experimentar uma hipótese de solução/teste;
5. Avaliar os resultados. Isto pode ser conseguido promovendo a autoavaliação através
de perguntas específicas como: "Como te sentes sobre o teu progresso até agora?" "Estás
satisfeito com os resultados obtidos?" e "Por que acreditas que esta é uma resposta adequada
ao problema?"
Testemunhos / citações
Testemunhos / citações podem ser usados como um método para aplicar o currículo do
projeto HOPEs. Esta técnica de ensino é implementada através do uso de citações /
depoimentos (declaração escrita ou falada de uma pessoa) relevantes sobre o assunto, a fim de
promover uma discussão sobre o mesmo.
A incorporação de testemunhos/citações no ensino atrai a atenção imediata dos alunos.
E podem ser ferramentas poderosas e muito inspiradoras para a discussão.
Discussões em grupo
De acordo com Brookfield e Preskill (2005), a discussão ajuda os alunos a explorarem
uma diversidade de perspectivas, aumenta a sua consciência e tolerância por ambiguidade ou
complexidade, ajuda os alunos a reconhecerem e investigarem pressupostos, encoraja uma
escuta atenta e respeitosa, ajuda os alunos a ligarem‐se a um tópico, mostra respeito pelas
vozes e experiências dos alunos, coloca os alunos na posição de co‐construtores de
conhecimento e desenvolve hábitos de aprendizagem colaborativa. Além disso, Blankenstein,
Dolmans, Vleuten e Schmidt (2011) descobriram que fornecer explicações ativamente durante
uma discussão afeta positivamente a memória a longo prazo.
No entanto, Welty (1989) enfatiza a importância da preparação para uma discussão em
grupo, a qual requer combinar processo e conteúdo. É importante que o professor considere
cuidadosamente questões que irão promover a discussão (início, transições e conclusão)
(Cazden, 2001). A discussão em grupo é um processo complexo. O professor deve usar
atividades de questionamento, escuta e resposta para moldar a discussão no final. Para ensinar
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com sucesso através do método de discussão, os professores também devem estar cientes da
mensagem que os seus corpos comunicam ‐ isto é ‐ linguagem corporal; cada movimento feito,
cada posição tomada, posicionamento das mãos e reações faciais (Welty, 1989).
Além das discussões em grande grupo (turma inteira), pode haver uma discussão em
pequenos grupos, em que os alunos trabalham entre si ou com o professor em grupos mais
pequenos. Ao promover uma discussão em grupo menor, deve‐se ter em atenção que os alunos
tímidos podem contribuir mais confortavelmente e os alunos que são mais avançados
academicamente podem ajudar os menos avançados (Welty, 1989).
As atividades de discussão destinam‐se a ajudar as crianças a trabalharem em consenso
e colaboração, contribuem para elas assumirem a responsabilidade de como as suas salas de
aula funcionam independentemente das suas competências académicas (Berkowitz, & Bier,
2007).
A interação entre pares é um meio eficaz para incentivar o desenvolvimento e
aprendizagem da criança. Quando os alunos se envolvem em discussões de pares facilitadas
sobre dilemas morais, tendem a mostrar o desenvolvimento acelerado do raciocínio moral em
relação aos sujeitos de comparação (Berkowitz, & Bier, 2007).
Jogos
Embora a abordagem da aprendizagem baseada em jogos já tenha demonstrado os seus
pontos fortes do ponto de vista dos alunos, a difusão do aprendizagem baseada em jogos pode
ser facilitada apenas se as necessidades e objetivos dos alunos e professores forem levadas em
consideração (Ketamo, Kiili, Arnab, & Dunwell, 2013). O professor tem de apresentar o jogo e
os seus objetivos de aprendizagem para os alunos. Além disso, após o jogo ser jogado, o
professor deve conversar com os alunos sobre aquilo que aprenderam, iniciando uma discussão
em aula. Este processo garante que a aprendizagem ocorre ao jogar (Sitzmann, 2011). Também
devemos ter em consideração que o envolvimento no jogo tem um claro efeito positivo na
aprendizagem e o desafio no jogo é um preditor especialmente forte de resultados de
aprendizagem (Hamair, Shernoff, Rowe, Coller, Asbell‐Clarke & Edwards, 2016).
Além disso, com base na revisão da literatura, Kangas, Koskinen e Krokfors (2017)
sugerem que o professor tem um papel importante a desempenhar em todas as fases do
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ensino e da aprendizagem: no planeamento, realização e avaliação do processo de
aprendizagem (baseado em jogos). Neste programa, a ênfase será dada no papel ativo do
professor ao integrar os jogos no ensino e aprendizagem.
Aprendizagem pela experiência
A teoria da aprendizagem experiencial sugere uma perspectiva interativa holística sobre
a aprendizagem que combina experiência, percepção, cognição e comportamento (Kolb, 1984).
Compreende o aprender como um processo pelo qual o conhecimento é criado através da
transformação da experiência. Assim, a aprendizadagem experiencial é um processo através do
qual o conhecimento é derivado e testado através de interações com o meio ambiente,
dependendo fortemente da reflexão e introspecção (Kolb, 1984).
Investigações recentes sugerem que os alunos se tornaram menos favoráveis ao ensino
tradicional versus aprendizagem experiencial (Kaldi, Filippatou e Govaris, 2011) e que o
desenvolvimento de competências complexas é melhor alcançado através da aprendizagem
experiencial (Griffith, Steelman, Wildman, LeNoble & Zhou, 2017), o programa enfatizará os
benefícios da aprendizagem experiencial.
Brainstorming
Brainstorming é uma das ferramentas mais úteis para o pensamento criativo. Incentiva
os alunos (em grandes ou pequenos grupos) a se concentrarem num tópico ou problema, de
modo a deixar fluir livremente as ideias. Normalmente, o professor começa uma atividade de
brainstorming pedindo aos alunos que expressem ideias, palavras relevantes ou possíveis
respostas para uma determinada questão, problema ou tópico. Duas características
importantes das atividades de brainstorming são: (a) as contribuições dos alunos são aceitas
sem crítica ou julgamento, e (b) geralmente resumidas num quadro branco ou outro meio pelo
professor tal como as ideias são colocadas pelos alunos. Estas ideias são então avaliadas pelos
alunos e revistas no final da lição/unidade.
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Existem diferentes formatos de brainstorming. Alguns são:

Brainstorming simples
Como descrito acima.
Brainstorming em grupos
A turma é dividida em grupos. Os grupos podem ter o mesmo tópico, mas trabalham em grupos
para registar as suas ideias. Cada grupo de ideias é apresentado e os alunos podem ser
convidados a anotar as ideias que não trabalharam. Desta forma, os alunos são capazes de
gerar e compreender todas as ideias apresentadas numa sessão.
Brainstorming emparelhado
Nesta estratégia, os alunos trabalham em pares para gerar ideias e anotá‐las.
Método da torta
Um círculo é desenhado e o tópico está escrito no centro do círculo. O círculo é dividido em
quatro ou seis partes representando subtópicos. Os alunos geram ideias para cada subtópico.
No final da atividade de brainstorming, o diagrama representa todas as ideias que compõem o
tópico total.
Método do cartão
Os alunos listam as suas ideias num cartão empilhado e passam para a direita. O aluno à direita
lê a ideia no cartão e adiciona‐a. O cartão é passado por toda a turma, com cada aluno
contribuindo com uma ideia. No final, o professor recolhe o cartão e lê as ideias para a turma.
Saída de campo ou visita de estudo
Uma saída de campo ou uma visita de estudo é uma viagem de um grupo de alunos
geralmente com o propósito de pesquisa de observação ou não experimental. O objetivo é
proporcionar aos alunos experiências fora das suas atividades diárias, observando os assuntos
no seu estado natural e, possivelmente, recolhendo amostras. Viagens de campo ou visitas de
estudo também visam a introdução de alunos à cultura e às artes.
As viagens de campo geralmente desenvolvem‐se em três partes: preparação, atividades e
atividades de acompanhamento. A preparação aplica‐se ao professor e aos alunos. Os
professores se familiarizam com o destino e o assunto antes da viagem e organizam as
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atividades nas viagens de campo. Estas geralmente incluem: palestras, passeios, fichas, vídeos e
demonstrações. As atividades de acompanhamento geralmente são discussões que ocorrem na
sala de aula assim que vez que a viagem de campo foi concluída.
Recursos digitais
Além de todos os métodos acima descritos, também sugerimos o uso de recursos
digitais (por exemplo, bases de dados, livros, revistas, jornais, arquivos, teses, documentos de
conferência, documentos governamentais, relatórios de pesquisa, scripts e monografias em
formato digital), de várias atividades no nível da escola (por exemplo, proteger pessoas em
conflito, educação intercultural, lidar com bullying), bem como as atividades entre professores
(por exemplo, trocar visitas na aula, par pedagógico).
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