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Apresentação do Manual do Professor ‐ Recursos

Este manual contém os materiais/recursos que apoiam a implementação na sala de aula das atividades
propostas no manual do professor. Os materiais/fichas da atividades são identificados nas atividades
descritas no manual do professor, obedecendo à seguinte taxonomia (ver abaixo descrição):
HOPEs_M1_L1_WS1 identifica a ficha da atividade (WS1) que o professor deve usar NA Lição 1 (L1) DO
Módulo 1 (M1).
Ao implementar as atividades desenhadas, o professor pode optar por imprimir e distribuir o material aos
alunos, ou, alternativamente, imprimir os ficheiros em formato PDF ou imagem e incorporar num
ferramenta de apresentação e mostrar os materiais através de um projetor/ecrã.
A taxonomia apresentada a seguir auxilia a leitura da classificação dos materiais / fichas de trabalho:


M ‐ Módulo



L ‐ Lição



WS – Ficha de trabalho
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Módulo 1: Emoções Positivas
Lição 1: Identificação e expressão de emoções
HOPEs_M1_L1_TG_WS1 (imagens)
Lição 1: Identificação e expressão de emoções
Atividade #1: Identificação de emoções

Atividade #1: Identificação e expressão de emoções

Identificação de Emoções

(TRISTEZA)

Atividade #1: Identificação e expressão de emoções

Identificação de Emoções

(DIVERTIMENTO)
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Atividade #1: Identificação e expressão de emoções

Identificação de Emoções

(ALEGRIA)

Atividade #1: Identificação e expressão de emoções

Identificação de Emoções

(RAIVA)
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HOPEs_M1_L1_TG_WS2 (cartões)

Lição 1: Identificação e expressão de emoções
Atividade #2: Expressar emoções

Atividade #2: Expressar emoções (cartões)

ALEGRIA

Atividade #2: Expressar emoções (cartões)

RAIVA
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Atividade #2: Expressar emoções (cartões)

DIVERTIMENTO

Atividade #2: Expressar Emoções (cartões)

TRISTEZA
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Lição 2: Expressão das emoções e mediadores
HOPEs_M1_L2_TG_WS1 (tabuleiro do jogo)
Lição 2: Expressão das emoções e mediadores
Atividade: Jogo ‘Artes e Emoções’
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HOPEs_M1_L2_TG_WS2 (modelo do dado)

Lição 2: Expressão das emoções e mediadores
Atividade: Jogo ‘Artes e Emoções’
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HOPEs_M1_L2_TG_WS3 (peões e cartões de identificação das equipas)

Lição 2: Expressão das emoções e mediadores
Atividade: Jogo ‘Artes e Emoções’

Símbolos para os
peões
para cada equipa

Os símbolos para os peões de cada equipa podem ser cortados e colados em pequenos objetos, tais
como: rolhas ou botões. Poderá usar peões de outros jogos.

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

10

Manual do Professor ‐ Recursos

CARTÕES DE IDENTIFICAÇÕES DAS EQUIPAS

Jogo “Artes e Emoções”

Nome:

Nome:

Jogo “Artes e Emoções”

Nome:

Jogo “Artes e Emoções”

Jogo “Artes e Emoções”

Nome:
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HOPEs_M1_L2_TG_WS4 (cartões)

Lição 2: Expressão das emoções e mediadores
Atividade #1: Jogo “Artes e Emoções”

MÚSICA

MÚSICA

Ligação para a música
https://www.youtube.com/watch?v=X8rczg1wPlY

Ligação para a música
https://www.youtube.com/watch?v=CeDaFGmAWI
A

A equipa deverá discutir e identificar as emoções
induzidas pela música. Emoção de Divertimento
mas os alunos podem identificar outras

A equipa deverá discutir e identificar as emoções
induzidas pela música. A emoção é Alegria mas os
alunos podem identificar outras.

Nota: Não é necessário ouvir a música até ao fim

Nota: Não é necessário ouvir a música até ao fim

MÚSICA

MÚSICA

Ligação para a música
https://www.youtube.com/watch?v=aWIE0PX1uX
k

Ligação para a música
https://www.youtube.com/watch?v=‐ZgRWf‐bAiY

A equipa deverá discutir e identificar as emoções
induzidas pela música. A emoção é Tristeza mas os
alunos podem identificar outras.

A equipa deverá discutir e identificar as emoções
induzidas pela música. A emoção é Amor mas os
alunos podem identificar outras.

Nota: Não é necessário ouvir a música até ao fim

Nota: Não é necessário ouvir a música até ao fim
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MÚSICA

MÚSICA

Ligação para a música
https://www.youtube.com/watch?v=WYeFCFF1hY
g

Ligação para a música
https://www.youtube.com/watch?v=d6pGa7oLOBY

A equipa deverá discutir e identificar as emoções
induzidas pela música. A emoção é Alegria mas os
alunos podem identificar outras.

A equipa deverá discutir e identificar as emoções
induzidas pela música. A emoção é Felicidade mas
os alunos podem identificar outras.

Nota: Não é necessário ouvir a música até ao fim

Nota: Não é necessário ouvir a música até ao fim

MÚSICA
Ligação para a música
https://www.youtube.com/watch?v=XE1u7crjIG4
A equipa deverá discutir e identificar as emoções
induzidas pela música. A emoção é Esperança mas
os alunos podem identificar outras.

MÚSICA
Ligação para a música
https://www.youtube.com/watch?v=mF3DCa4TbD
0
A equipa deverá discutir e identificar as emoções
induzidas pela música. A emoção é Tristeza mas os
alunos podem identificar outras.

Nota: Não é necessário ouvir a música até ao fim
Nota: Não é necessário ouvir a música até ao fim

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

Manual do Professor ‐ Recursos

MÚSICA
Ligação para a música
https://www.youtube.com/watch?v=fW8cNHnLXe
A
A equipa deverá discutir e identificar as emoções
induzidas pela música. A emoção é Medo mas os
alunos podem identificar outras.

MÚSICA
Ligação para a música
https://www.youtube.com/watch?v=Iv_fBXhWdGw
A equipa deverá discutir e identificar as emoções
induzidas pela música. A emoção é Raiva mas os
alunos podem identificar outras.
Note: Não é necessário ouvir a música até ao fim

Nota: Não é necessário ouvir a música até ao fim

ESCULTURA

ESCULTURA

RAIVA

FELICIDADE

O escultor (um aluno) modela a ‘argila’ (pondo os
seus colegas de equipa em posições e expressões
que compreendem) representando a emoção‐alvo.

O escultor (um aluno) modela a ‘argila’ (pondo os
seus colegas de equipa em posições e expressões
que compreendem) representando a emoção‐alvo.
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ESCULTURA

ESCULTURA

TRISTEZA

RAIVA

O escultor (um aluno) modela a ‘argila’ (pondo os
seus colegas de equipa em posições e expressões
que compreendem) representando a emoção‐alvo.

O escultor (um aluno) modela a ‘argila’ (pondo os
seus colegas de equipa em posições e expressões
que compreendem) representando a emoção‐alvo.

ESCULTURA

ESCULTURA

AMOR

DIVERTIMENTO

O escultor (um aluno) modela a ‘argila’ (pondo os
seus colegas de equipa em posições e expressões
que compreendem) representando a emoção‐alvo.

O escultor (um aluno) modela a ‘argila’ (pondo os
seus colegas de equipa em posições e expressões
que compreendem) representando a emoção‐alvo.
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ESCULTURA

ESCULTURA

MEDO

GRATIDÃO

O escultor (um aluno) modela a ‘argila’ (pondo os
seus colegas de equipa em posições e expressões
que compreendem) representando a emoção‐alvo.

O escultor (um aluno) modela a ‘argila’ (pondo os
seus colegas de equipa em posições e expressões
que compreendem) representando a emoção‐alvo.

PINTURA

PINTURA

A equipa deverá discutir e identificar as emoções induzidas pela
pintura para partilharem com os seus colegas.

A equipa deverá discutir e identificar as emoções induzidas pela
pintura para partilharem com os seus colegas.
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PINTURA

PINTURA

A equipa deverá discutir e identificar as emoções induzidas pela
pintura para partilharem com os seus colegas.

A equipa deverá discutir e identificar as emoções induzidas pela
pintura para partilharem com os seus colegas.

PINTURA

A equipa deverá discutir e identificar as emoções induzidas pela
pintura para partilharem com os seus colegas.

PINTURA

A equipa deverá discutir e identificar as emoções induzidas pela
pintura para partilharem com os seus colegas.
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PINTURA

PINTURA

A equipa deverá discutir e identificar as emoções induzidas pela
pintura para partilharem com os seus colegas.

A equipa deverá discutir e identificar as emoções induzidas pela
pintura para partilharem com os seus colegas.

PINTURA

A equipa deverá discutir e identificar as emoções induzidas pela
pintura para partilharem com os seus colegas.

PINTURA

A equipa deverá discutir e identificar as emoções induzidas pela
pintura para partilharem com os seus colegas.
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PINTURA

PINTURA

A equipa deverá discutir e identificar as emoções induzidas pela
pintura para partilharem com os seus colegas.

A equipa deverá discutir e identificar as emoções induzidas pela
pintura para partilharem com os seus colegas.

HISTÓRIAS

HISTÓRIAS

MEDO

AMOR

A equipa escolhe um membro para partilhar o A equipa escolhe um membro para partilhar o
evento/situação descrevendo o que lhe aconteceu evento/situação descrevendo o que lhe aconteceu
quando experienciou a emoção.
quando experienciou a emoção.

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

19

Manual do Professor ‐ Recursos

HISTÓRIAS

HISTÓRIAS

GRATIDÃO

CONTENTAMENTO

A equipa escolhe um membro para partilhar o
evento/situação descrevendo o que lhe aconteceu
quando experienciou a emoção.

A equipa escolhe um membro para partilhar o
evento/situação descrevendo o que lhe aconteceu
quando experienciou a emoção.

HISTÓRIAS

HISTÓRIAS

DIVERTIMENTO

TRISTEZA

A equipa escolhe um membro para partilhar o
evento/situação descrevendo o que lhe aconteceu
quando experienciou a emoção.

A equipa escolhe um membro para partilhar o
evento/situação descrevendo o que lhe aconteceu
quando experienciou a emoção.
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HISTÓRIAS

HISTÓRIAS

ALEGRIA

RAIVA

A equipa escolhe um membro para partilhar o
evento/situação descrevendo o que lhe aconteceu
quando experienciou a emoção.

A equipa escolhe um membro para partilhar o
evento/situação descrevendo o que lhe aconteceu
quando experienciou a emoção.
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Lição 5: Emoções Positivas em contextos interpessoais
HOPEs_M1_L5_TG_WS1 (tarefas dos ‘checkpoints’)
Lição 5: Emoções positivas em contextos interpessoais
Atividade #2: Usar emoções positivas em contextos interpessoais

Atividade #2: Usar emoções positivas em contextos interpessoais
Checkpoint: GRATIDÃO
Gostarias de ajudar o Pedro/Maria a terminar a lista com as tuas
próprias razões para seres grato? Do que é que estás grato? Podes
escrever as tuas respostas no seguinte espaço.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

“Era

uma

vez

um

rapaz/rapariga da tua idade
chamado(a) Pedro/Maria, que
queria escrever uma lista de
razões

pelas

quais

estava

grato(a). Então agarrou num
papel e num lápis e começou a
escrever aquelas coisas pelas
quais estava grato(a). Mas de
repente o lápis partiu‐se e não
conseguiu terminar a tarefa.
Gostarias

de

ajudar

o(a)

Pedro/Maria a terminar a lista
com

as

razões

para

ser

agradecido(a)? Por que coisas é
tu

estás

grato(a)?

Podes

escrever as tuas respostas no
seguinte espaço.”
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Atividade #2: Usar emoções positivas em contextos interpessoais
Checkpoint: ALEGRIA

Usa o material (dominó) para aprender, com muita alegria, com
um colega.

Dominó das Emoções

envergonhada

enraivecido

alegre

ofendido

furiosa

infeliz

amedrontado

triste

feliz
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Dominó da Matemática

3/4

1/2

2/3

1/8

3/5

2/4

1/3

4/5

2/2
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Atividade #2: Usar emoções positivas em contextos interpessoais

Checkpoint: DIVERTIMENTO

Diverte‐te com o teu colega. Poderás usar o
material do tabuleiro.
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Módulo 2: Valores & Pontos Fortes
Lição 2: Responsabilidade
HOPEs_M2_L2_TG_WS1
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Lição 3: Respeito
HOPEs_M2_L3_TG_WS1
Os meus pais dizem que não posso
visitar o meu amigo hoje. Fico zangado
e, por isso, digo‐lhes que não
concordo com eles e que gostaria de
estar algum tempo sozinho.

Estou na biblioteca a ler um livro de
BD. Riu‐me alto por causa do que
acabei de ler! Eu grito para o meu
amigo, que está no outro lado da
biblioteca, para que venha ter comigo
e que leia o que acabei de ler.

Um aluno novo acabou de chegar à
minha escola. Veste‐se de maneira
diferente de mim e eu não gosto do
que ele usa. Decidi guardar a minha
opinião para mim.

Existe um grupo de alunos com quem
quero sair e parece‐me que me
enquadro no grupo. Eles desafiaram‐
me a saltar de uma árvore muito alta.

Respeitador:I realise
Respectful:
Tomo consciência
that
someone’s
que
os sentimentos
feelings will
de get
alguém
hurt, so Iser
podem
think
feridos,
before Ipor
speak.
isso
penso antes de falar.

Desrespeitador: respeitar‐me é
tão importante como respeitar
os outros. Isto significa que não
farei coisas que sei que me irão
magoar.

Desrespeitador: Quando chamo
nomes a alguém, não estou a ter
em conta os seus sentimentos.
Posso partilhar os meus
sentimentos quando estou
chateado, com eles, sem ser
cruel.

Respeitador: mesmo em
situações em que discordo da
opinião dos outros, posso
continuar a tratá‐los com
respeito, falando com eles
acerca da razão da discordância,
em vez de os insultar ou tentar
ferir os seus sentimentos.
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Tive uma briga com a minha irmã
porque ela quer ver algo diferente de
mim na televisão. Ela faz‐me ficar
super zangado, o que chego me levou
a atirar o comando para o chão e sair
disparado da sala.

Eu vi o meu colega de turma a dirigir‐
se para a aula e a segurar uma mala
que parecia muito pesada. Enquanto
caminhava para a sala deixou cair a
mala e todo o seu conteúdo se
espalhou no chão. Corri até ele para o
ajudar a apanhar as coisas e ajudei‐o a
levá‐las para a sala.
O professor quer conversar com a
minha amiga durante o intervalo. Por
isso, decidi ir buscar comida para ela à
cantina, e assim que ela terminar
tomamos o pequeno‐almoço juntos.

Estou a jogar Andebol com os meus
colegas. Um dos meus colegas de
equipa falhou uma oportunidade de
pontuar e de ganhar o jogo. Gritei e
chamei‐a de idiota por não ter
marcado o golo e a chance de ganhar o
jogo.

Desrespeitador: Eu não
estou a considerar as
necessidades dos outros que
estão a tentar trabalhar e
precisam de silêncio.
Respeitador: Eu demonstro
que me importo com o meu
colega quando ofereço
ajuda sem que ele me peça.

Respeitador: Eu agi de
forma a mostrar que me
importo com ela.

Desrespeitador: Quando
atiro coisas é perigoso e
podia tê‐la magoado.
Mostrei que não quero
saber dela, nem com o seu
bem‐estar.

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

29

Manual do Professor ‐ Recursos

HOPEs_M2_L3_TG_WS2

<a href="http://www.freepik.com/free‐photos‐vectors/background">Background image created by D3images ‐ Freepik.com</a>
Created by D3images ‐ Freepik.com
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HOPEs _M2_L3_TG_WS3

Cartões de Encenação do Grupo Cooperativo
LÍDER

Tenha a certeza que toda as vozes são ouvidas
Foque‐se no trabalho em volta das tarefas de
aprendizagem

GRAVADOR

Reúna ideias dos membros do grupo num gráfico
organizador cooperativo.
Escreva no quadro para que toda a turma possa ver
durante a apresentação.

Dicas de como dizer:
• “Vamos ouvir…. próximo”
• “Isto é interessante, mas vamos voltar à
nossa tarefa.”

CONTROLADOR DO TEMPO

Dicas de como dizer:
• “ Eu acho que te ouvi dizer ________; Está correto?”
• “Com é que gostarias que eu escrevesse isto?”

APRESENTADOR

Encoraja o grupo a se manter focado na tarefa.

Apresenta o trabalho concluído pelo grupo à turma.

Anuncia quando o tempo está a meio e quase a
terminar.

Dicas de como dizer:
• “Como é gostariam que apresentasse isto?”

Dicas de como dizer:
• “Só temos 5 minutos. Vamos ver se
conseguimos terminar até lá.”
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GESTOR DE RECURSOS

Brevemente deixa o grupo para adquirir
materiais ou para responder a pedidos de ajuda
de outros (e.x. gestor) quando os membros do
grupo concordam que não têm os recursos para
resolver o problema.
Dicas de como dizer:
• “Consideras que é altura para pedir ajuda à
professora?”
• “Irei buscar um gráfico organizador à
prateleira”

Copyright 2004 IRA/NCTE. Todos os direitos
reservados.

Os materiais ReadWriteThink poderão ser
reproduzidos para objetivos educacionais.
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HOPEs_M2_L3_TG_WS4

Jigsaw – Aprendizagem Cooperada – Passos para implementar Quebra‐cabeças na sala de aula
1. Divida os alunos em 5 ou 6 grupos. Os grupos deverão ser diversificados em termos de género,
etnia e competências.
2. Designe um aluno por grupo como líder.
3. Divida o problema que quer apresentar em 5‐6 segmentos. Se estiver a utilizar o exemplo de cima
“identificar um problema da escola que é causado por falta de respeito”, poderá querer dividir o
problema em segmentos como: a) A extensão e o impacto do problema? b) Este problema custa
dinheiro à escola todos os anos? c) Por que é que as pessoas se deveriam interessar pelo problema?
d) Quem pode resolver este problema? e) O que é que os alunos podem fazer para ajudar?
4. Cada aluno deverá lidar com uma questão, e os alunos deverão ter acesso direto somente à sua
questão/problema.
5. Dê aos alunos tempo para fazerem um brainstorming sozinho e para se familiarizarem com ele.
6. Para se criar um “Grupo de Especialistas” temporário, retira‐se um elemento de caga grupo Jigsaw
designado para responder à mesma questão/problema. Dê tempo aos alunos do “Grupo de
Especialistas” para discutir os pontos principais da questão/problema que têm em comum e para
praticarem a apresentação que irão fazer ao seu grupo Jigsaw.
7. Solicite aos alunos para regressarem ao seu grupo Jigsaw.
8. Solicite a cada aluno para apresentar a sua questão ao grupo. Encoraje os membros do grupo a
fazer perguntas para clarificação.
9. Vá a todos os grupos observar o processo. Se algum grupo está a ter problemas (e.x., um membro
está a dominar ou a ser disruptivo), intervenha adequadamente. Eventualmente, é aconselhável
que o líder do grupo realize a tarefa. Os líderes podem ser treinados de como intervir, até que
tenham a situação sob controlo.
10. No final, distribua um quiz sobre o material, de modo a que os alunos rapidamente compreendam
que estas sessões não são só jogos e brincadeiras e que realmente contam para a aprendizagem.
https://www.jigsaw.org/#steps
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Lição 5: Pontos fortes
HOPEs_M2_L5_TG_WS1
Criatividade (originalidade)

Curiosidade (interesse, procura de novidade,
abertura à experiência):

Pensa em formas ficcionadas e produtivas de Demonstrar interesse em experiências que já
conceptualizar

e

de

fazer

coisas;

inclui estejam a decorrer por causa própria; encontrar

performances artísticas, mas não é limitado a assuntos e tópicos fascinantes; explorar e
descobrir.

isto.

Gosto pela Aprendizagem

Bravura [valor]:

Revelar mestria em novas competências, Não se amedrontar pela ameaça, desafios,
tópicos, e conjuntos de conhecimentos, tanto dificuldades ou dor; defender o que se considera
por

nós

ou

formalmente;

obviamente certo, mesmo que seja o oposto; agir pelas

relacionado com a força da curiosidade, mas vai convicções, mesmo que sejam impopulares;
para lá disso ao descrever a tendência para incluir bravura física mas não se limitar a isso.
adicionar sistematicamente ao que já se sabe.

Honestidade (autenticidade, integridade)

Amor

Falar a verdade e apresentando‐se amplamente Valorizar relações próximas com outos, em
de forma genuína e agindo de forma sincera; particular aquelas em que a partilha e o carinho
sem pretensão; tomando responsabilidade são recíprocos; ser próximo das pessoas.
pelas ações e sentimentos de outros.
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Bondade [generosidade, cuidar, compaixão,

Trabalho de Equipa [cidadania,

amor altruísta]

responsabilidade social, lealdade]

Fazer favores e bons atos dirigidos a outros; Trabalhar bem como um membro de um grupo
ajudá‐los; tomar conta deles.

ou de uma equipa; ser leal ao grupo; substituir
outros

Justiça

Perdão

Tratar todas as pessoas, da mesma forma Perdoar aqueles que fizeram algo de errado;
segundo princípios de justiça; não deixar aceitar as falhas de outros; dar segundas
sentimentos pessoais enviesar decisões acerca oportunidades às pessoas; não ser vingativo
de outros; dar a todos uma oportunidade justa.

Gratidão

Esperança [otimismo, abertura e orientação
para o futuro]

Ser consciente e agradecido pelas coisas que
acontecem; disponibilidade para agradecer

Esperar o melhor do futuro e trabalhar para o
alcançar; acreditar que um futuro bom é algo
que se pode criar.
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Humor [brincadeira]

Gostar de rir e de brincar; sorrir a outras
pessoas; ver o lado positivo; fazer (não
necessariamente dizer) piadas
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Lição 6: Como promover os pontos fortes
HOPEs_M2_L6_TG_WS2
340 Formas de Usar VIA Character Strengths by Tayyab Rashid & Afroze Anjum
University of Pennsylvania © 2005, Tayyab Rashid
De http://www.viastrengths.org/Applications/Exercises/tabid/132/Default.aspx Julho 16, 2008
VIRTUDE CENTRAL‐‐‐‐SABEDORIA & CONHECIMENTO
aquisição e uso do conhecimento

I.

Curiosidade [interesse, procurar da novidade, abertura à experiência]: A curiosidade está associada
a toda a experiência que já está a acontecer. Envolve ativamente o reconhecimento e a procura de
oportunidades desafiantes e de novos conhecimentos. A curiosidade pode ser dividida em três
categorias: interesse, procura de novidade, e abertura a novas experiências. É esta qualidade/virtude
que leva os indivíduos a fazerem descobertas e a explorarem os limites do conhecimento humano.

Filmes: October Sky (1999) Amélie (2001)
1. Procura trabalhos onde sejas encarregue de adquirir nova informação diariamente, tal como
jornalista, investigador, professor, etc.
2. Expande o teu conhecimento numa área de interesse através de livros, jornais, revistas, TV,
rádio ou Internet, despendendo meia hora, três vezes por semana.
3. Participa numa aula/palestra/colóquio sobre uma cultura que é diferente da tua.
4. Encontra uma pessoa que partilhe da mesma área de interesse e aprende como esta
aumentou o seu conhecimento naquela área.
5. Procura tomar contato com outras culturas, explora o seu contexto cultural e torna‐te consciente
dos teus pensamentos.
6. Conecta‐te com uma pessoa de cultura diferente e passa pelo menos uma hora, duas vezes
por mês a aprender acerca da sua cultura.
7. Faz uma lista de desconhecidos acerca dos teus tópicos favoritos.
8. Experimenta coisas que desafiem o teu conhecimento já existente e competências.
9. Visita pelo menos uma cidade, estado ou país por ano.
10. Identifica fatores que poderão ter diminuído a tua curiosidade numa determinada área e
pesquisa três novas formas para rejuvenescê‐la.
11. Envolve‐te em mais experiências de aprendizagem aberta (i.e, fazer gelado para compreender
a física e a química ou fazer uma aula de yoga para compreender diferentes grupos
musculares)
12. Explora processos da natureza, por pelo menos uma hora por semana, visitando
matas/florestas, parques, jardins, etc.
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II. Criatividade [Originalidade, ingenuidade]: Criatividade é o processo através do qual usamos a
originalidade para encontrar novas formas de contribuir positivamente para a própria vida ou para a
vida de outros. Tal originalidade pode variar desde a ingenuidade diária até ao trabalho inovador que se
torna altamente reconhecido. Pessoas criativas são capazes de aplicar a sua imaginação de forma
inovadora e surpreendente a fim de resolver os problemas com que se deparam. As noções tradicionais
de criatividade focam‐se na expressão artística e descobertas científicas, mas esta qualidade pode ser
aplicada a qualquer área da vida onde os obstáculos podem ser ultrapassados de forma imaginativa.
Filmes: Shine (1996), Amadeus (1984)
1. Cria e redefine, pelo menos, uma ideia original semanalmente numa área de interesse.
2. Faz, pelo menos, uma tarefa semanal de formas diferente e criativa.
3. Escreve um artigo, um ensaio, uma pequena história, um poema, desenha, ou pinta algo
relacionado com a tua paixão, uma vez por semana.
4. Oferece, pelo menos, uma solução criativa para os desafios de um irmão ou de um amigo.
5. Compila um lista original e prática de soluções ou dicas que irão ser necessárias a diferentes
desafios enfrentados por ti e pelos teus colegas.
Procura formas criativas e diferentes para passar mais tempo em tarefas que fazes melhor.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Faz um brainstorm sobre ideias para tarefas desafiantes com os teus amigos.
Faz uma audição para o teatro ou coro da tua comunidade.
Redesenha o teu quarto ou casa.
Faz uma aula de poesia, fotografia, pintura de vidros, escultura ou aulas de pintura.
Aprende acerca de uma arte exótica e criativa como o Feng‐shui ou o Ikebana.
Lê sobre pessoas criativas famosas e identifica o que faz delas únicas.
Usa restos (comida, etc.) para criar novos produtos.
Desenha um cartão personalizado, em vez de comprar.

IV. Gosto pela aprendizagem: O gosto pela aprendizagem envolve entusiasticamente aprender novas
competências, tópicos e conhecimento. As pessoas com esta qualidade desfrutam do envolvimento
cognitivo ao adquirirem novas competências ou por satisfazerem as suas curiosidades, mesmo quando os
benefícios materiais da aprendizagem não estejam logo disponíveis. O gosto pela aprendizagem permite
às pessoas a persistência, enfrentando a frustração e os obstáculos que surgem durante o decurso da
educação, tanto formal como informal.
Movies: Billy Elliot (2000), A Beautiful Mind
(2001) Songs: On the Road to Find Out (Cat
Stevens)
1. Intencionalmente aprende 5 novas palavras, incluindo o seu significado e uso, pelos menos, duas
vezes por semana.
2. Visita um novo museu todos os meses e escreve acerca das coisas que aprendeste.
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3. Lê um livro não ficcional uma vez por mês sobre um tópico que consideres relevante.
4. Lê e pesquisa acerca de um tópico visitando a biblioteca pelo menos uma vez por semana.
Escreve uma página incluindo as ideias pragmáticas que podem avançar essa área de
conhecimento e discute‐as com alguém.
5. Conversa com alguém sobre um tópico de mútuo interesse.
6. Segue um evento que esteja a decorrer globalmente pelo jornal, TV ou internet.
7. Junta‐te a um Clube do Livro local.
8. Visita uma galeria nova que tenha aberto na tua zona de residência.
9. Lê alto com os teus mais queridos.
10. Arranja um dia para ensinar‐aprender com um amigo, aprende uma competência, e ensina o que
fazes melhor.
11. Identifica tópicos com os quais possas partilhar conhecimento com os teus pares.
12. Participa em seminários, workshops, e conferências sobre a tua área de interesse.
13. Viaja para novos sítios e mistura educação com prazer.
14. Visita (com crianças) fábricas locais e laboratórios para compreender os processos de produção.
VIRTUDE CENTRAL‐‐‐‐CORAGEM
vontade para atingir objetivos contra a vontade, externa ou interna
I. Bravura [valor]: Bravura é a capacidade para desenvolver uma ação para ajudar outros, apesar dos
riscos significativos ou perigos. Esta qualidade permite as pessoas evitarem amedrontar‐se devido a
ameaças, desafios, ou dor associada à tentativa de realizar bons trabalhos. Os atos de coragem são feitos
de uma forma voluntária, com total conhecimento sobre as potenciais consequências inerentes. Pessoas
corajosas colocam a maior importância no propósito e moral, independentemente das consequências
que possam advir.

Filmes: Lista de Schindler (1993), Life as a House (2001)
1. Resiste à pressão social por valores nobres e causas significativas (escreve, fala alto, participa em
protestos, junta‐te a uma organização ativista).
2.
Procura ou escreve sobre uma ideia impopular num grupo.
3.
Toma pequenos passos, práticos, para uma mudança social construtiva.
4.
Reporta a injustiça, abuso, prática antiética flagrante, ou abuso do poder ou recursos às
autoridades apropriadas, mesmo que o criminoso seja alguém próximo de ti.
5.
Protege ou defende alguém (como irmãos mais novos ou uma mulher maltratada) que, de
outra forma, não se defenderá.
6.
Pergunta questões difíceis que te ajudem a ti e a outros a encarar a realidade.
7.
Clarifica os teus valores pensando acerca do quão bem te serviram em situações desafiantes.
8.
Cultiva uma reputação de reconhecimento e apreciação de atos valentes que são atingidos, apesar
dos desafios.
9.
Identifica uma área na qual tu geralmente evitas confrontação. Pratica frases, os tons, e os
maneirismos que te permitirão confrontar eficazmente a situação da próxima vez.
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10. Coleciona histórias contemporâneas de bravura de situações do dia‐a‐dia.
11. Não tenhas medo de ser diferente, mas positivo.
12. Não tenhas medo de ser amigo de alguém que é diferente, mas positivo.

III. Integridade [autenticidade, honestidade]: A qualidade da integridade é manifestada falando a
verdade e apresentando‐se de forma genuína. Uma pessoa com integridade é aberta e honesta acerca
dos seus próprios pensamentos, sentimentos e responsabilidades, sendo cuidadosa para não induzir
em erro por ação ou omissão. Esta qualidade permite‐nos ter um sentido de pertença sobre os nossos
estados internos, independentemente desses estados serem populares ou socialmente confortáveis, e
levarem‐nos a experienciar um sentido de autenticidade total.
Filmes: A Few Good Men (1992), Erin Brockovich (2000)
Músicas: My Way (Frank Sinatra), Strength, Courage, Wisdom, The Miseducation of Lauryn Hill
(Lauryn Hill), The Rose (Bette Midler), On the Road to Find Out (Cat Stevens)
1.
Abstém‐te de dizer pequenas e inofensivas mentiras a amigos e família (incluindo elogios não
sentidos)
2.
Pensa de uma forma criativa, mas honesta de te relacionares com os outros.
3.
Tenta controlar‐te sempre que dizes uma mentira, mesmo que seja uma pequena. Tenta fazer uma
lista cada vez mais pequena todos os dias.
4.
Tenta apanhar mentiras de omissão (tais como não te darem informações importantes quando
adquires objetos usados) e pensa como te irias sentir se alguém te fizesse o mesmo.
5.
Classifica a tua satisfação com ações autênticas, honestas e genuínas vs. ações sem
autenticidade e menos honestas.
6.
Monitoriza se as tuas próximas 5 ações significativas coadunam com as tuas palavras e vice‐versa.
7.
Escreve sobre assuntos sobre os quais te sentes moralmente obrigado. Ajuda a cristalizar e integrar
o pensamento.
8.
Pensa e age justamente quando enfrentas o próximo desafio, independentemente do seu impacto
no teu estatuto ou popularidade.
9.
Identifica a tua área com as convicções morais mais fortes. Define as tuas prioridades de acordo
com as tuas convicções.
10. Procura modelos que te permitam tornares‐te autêntico e honesto.
11. Aprende e pratica os padrões éticos da tua profissão.
VIRTUDE CENTRAL‐‐‐‐HUMANIDADE
Cuidar e fazer amizade com os
outros
I. Amor: As pessoas que sabem amar valorizar as relações próximas com os outros, em particular
aquelas em que partilhar e cuidar é reciproco. O amor pode ser expresso àqueles que de quem
dependemos, aos que dependem de nós, e àqueles por quem nos sentimos romanticamente,
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sexualmente e emocionalmente atraídos. Esta qualidade permite às pessoas depositarem a sua
confiança nos outros e fazer delas a sua prioridade aquando da tomada de decisões. Elas experienciam
um sentido de profundo contentamento pela sua devoção.
Filmes: Madison County (1995), Iris (2001), My Fair Lady (1964)
Músicas: The Rose (Bette Midler), Isn't She Lovely (Stevie Wonder)
1.
Expressa (verbalmente e/ou não verbalmente) aos teus amados que, independentemente
daquilo que aconteça, o teu amor por eles manter‐se‐á incondicional.
2.
Expressa o teu amor através de gestos físicos (abraços, beijos, aconchego, enviar uma mensagem
simpática).
3.
Foca‐te nos motivos implícitos das tuas pessoas amadas, ao invés dos seus comportamentos.
4.
Explora e aprecia as qualidades das tuas pessoas amadas.
5.
Marca uma data com o teu amigo para celebrarem as qualidades de ambos.
6.
Expressa o teu amor através de prendas. Quando possível, cria os teus próprios presentes.
7.
Celebra sempre dias ou ocasiões que são mutuamente importantes.
8.
Expressa o teu amor de uma forma criativa (e.x., através de poemas, notas, desenhos, fotografias
de um sítio importante, evento ou situação que te relembre um amor mútuo)
9.
Ajuda as tuas pessoas amadas com um plano de melhoria pessoal (e.g., uma nova turma, perda de
peso, exercício, uma nova carreira)
10. Planeia e faz uma festa ou um jantar com a tua pessoa mais significante.
11. Reúne no final do dia e discute como foi.
12. Vai a concertos, teatros, filmes ou vai dançar com as tuas pessoas amadas.
13. Envolve‐te com as tuas pessoas amadas na tua atividade favorita (e.g., escalada, ir a um parque
de diversões, andar de bicicleta, caminhar num parque, acampar, correr).
14. Vai com a tua pessoa amada a eventos desportivos do teu filho (recital, peça de teatro, etc.)
15. Sai (sem crianças) para um brunch ou jantar.
16. Ajuda os teus entes queridos a planear o seu futuro através da identificação das suas
qualidades. A seguir, colabora no planeamento do futuro com base nos seus pontos fortes.
17. Se queres ajudar as tuas pessoas amadas, primeiro tem em consideração as suas qualidades.
Planifica o tipo de ajudas que vais dar baseadas nos pontos fortes.
18. Grava um vídeo das memórias dos teus pais para partilhares com os teus filhos.
19. Faz um diário familiar no qual todos escrevem coisas boas que lhes acontecem diariamente.
II. Bondade [generosidade, carinho, cuidado, compaixão, amor altruísta, simpatia] Bondade consiste
em fazer favores e boas ações a outros, sem esperar algo em troca. Esta qualidade requer respeito por
outros, mas também inclui afeto emocional. Pessoas bondosas encontram alegria no ato de dar e ajudar
outros, independentemente do seu grau de relacionamento e proximidade.
Filmes: As Good as it Gets (1997), The Cider House Rules (1999), Promise (1986)
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Músicas: Lean on Me (Al Green), You've Got a Friend (James Taylor or Mariah Carey), Time After Time
(Cyndi Lauper or Tuck and Patti), Bridge Over Troubled Water (Simon and Garfunkel or Johnny Cash), I'll
Be there for You (The Rembrants)
1.
Faz três ações aleatórias de bondade por semana por aqueles que conheces (e.x., pequenos
favores a amigos ou vizinhos, amigos tristes ou doentes, ir buscar artigos de mercearia para um amigo
cheio de exames, ou babysitting, etc.)
2.
Faz uma ação aleatória de bondade por semana por alguém que não conheças.
3.
Doa periodicamente sangue.
4.
Visita alguém que esteja doente e/ou no hospital
5.
Visita alguém num lar ou num hospício.
6.
Dá presentes a outros.
7.
Leva um amigo a um jantar surpresa e paga‐lhe o jantar.
8.
Diz palavras bondosas e suaves às pessoas quando interagem por e‐mails, cartas escritas, e
conversas ao telefone.
9.
Cozinha uma boa refeição para as tuas pessoas amadas.
10. Partilha os teus bens com os outros (e.x., cortador de relva, soprador de neve)
11. Faz um inventário de tudo o que possuis, mantém somente o que realmente precisas, e doa o resto.
12. Doa o teu tempo a outros através de ações que ajudem.
13. Cumprimenta os outros com um sorriso.
14. Enquanto conduzes, dá a passagem a outros ou segura a porta.
15. Ajuda alguém a arranjar os seus pneus furados
16. Arranja um equipamento da comunidade (tal como um equipamento do parque), mesmo que não o
tenhas partido.
17. Pára e ajuda alguém que precise de ajuda na estrada.
VIRTUDE CENTRAL‐‐‐‐JUSTIÇA
vida em comunidade saudável
I. Cidadania [responsabilidade social, lealdade, trabalho de equipa]:. Cidadania envolve trabalhar
como um membro de um grupo e para um bem comum. Pessoas com este tipo de qualidades são leais
para as organizações das quais são membros, estão prontas para fazer sacrifícios pessoais pela sua
vizinhança. A qualidade da cidadania é manifestada pelo sentimento de pertença social e
responsabilidade cívica. Bons cidadãos não são cegamente obedientes, e quando necessário lutam pela
mudança e bem‐estar dos seus grupos.
Filmes: LA Confidential (1997), Finding Forester (2001), Awakenings (1990)
Mú: Lean on Me (Al Green), You've Got a Friend (James Taylor or Mariah Carey), Time After Time (Cyndi
Lauper or Tuck and Patti), Bridge Over Troubled Water (Simon and Garfunkel or Johnny Cash), I'll Be
there for You (The Rembrants)
1.
Apanha o lixo e coloca‐o em caixotes do lixo.
2.
Voluntaria‐te semanalmente para um projeto de serviço comunitário na tua cidade, de
preferência um em que tenhas êxito.
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3.
4.

Promove uma discussão de grupo e atinge o consenso no assunto conflituoso.
Ajuda pelo menos uma pessoa anualmente a definir os seus objetivos e periodicamente a verificar
o seu progresso.
5.
Arranja ou participa em pelo menos uma vez por mês, num evento social.
6.
Investe, pelo menos, meia hora semanalmente a limpar espaços comuns.
7.
Decora um espaço comum.
8.
Faz desportos pela tua cidade ou escola.
9.
Começa um club do livro.
10. Dá regularmente boleias a alguém para o trabalho.
11. Começa um jardim comunitário
12. Doa sangue ou torna‐te um dador de orgãos.
13. Procura um papel numa organização ou num club que te traga pessoas de diversas culturas mais
próximas.
14. Voluntaria‐te para atividades tais como um Irmão ou Irmã mais velho(a) ou para construir casas
humanitárias.
15. Organiza um evento social para se despedir de um vizinho que se vai embora ou para receber um
novo vizinho.
16. Voluntaria‐te para entregar refeições num bairro pobre.
17. Pergunte aos vizinhos, especialmente aos mais velhos, se precisam alguma coisa do supermercado.
18. Limpa a neve ou raspa o gelo em vez de um vizinho.
19. Cozinha a refeição favorita de um vizinho ou de um amigo teu.
II. Justiça e Equidade: A justiça envolve tratar toda a gente de acordo com os ideais universais de
equidade e justiça. Indivíduos justos não deixam os seus sentimentos pessoais enviesar as suas decisões
morais e éticas acerca de outros, pelo contrário confiam num conjunto mais vasto de valores morais.
Uma verdadeira justiça incorpora tanto o respeito pelas orientações morais e uma abordagem que
envolve compaixão e preocupação pelos outros. Esta qualidade é aplicável a todos os níveis da sociedade,
desde interações diárias até assuntos internacionais de justiça social.

Filmes: The Emperor’s Club (2002), Philadelphia (1993)
1.
Da próxima vez que cometeres um erro, tentar admitir esse erro.
2.
Da próxima vez que apresentares um argumento, tenta te comprometer com a justiça e
conveniência social.
3.
Encoraja a igual participação de todos, especialmente daqueles que se sentem
fora da discussão/atividade.
4.
Procura antecipar se os teus julgamentos são afetados pelos teus gostos ou se são baseados nos
princípios de justiça.
5.
Relembra e escreve sobre os momentos em que foste injusto ou onde podias ser mais justo.
Pensa em como podes melhorar o teu comportamento no futuro.
6.
Certifica‐te de que não tratas pessoas de outras etnias e culturas de forma estereotipada.
7.
Serve num clube ou numa organização que ofereça a pessoas não privilegiadas um espaço para
brincarem.
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8.
9.

Escreve uma carta ou fala sobre a importância da justiça social.
Discute educadamente sobre a justiça com um amigo que demonstre enviesamentos de género ou
étnicos.
10. Voluntaria‐te ou aprende acerca de uma organização que eduque e que promova campanhas de
direitos humanos.
11. Explora um evento em processo em qualquer lado do mundo onde os direitos humanos estejam
a ser violados e escreve as tuas reações e sugestões para promover justiça social nesse assunto.
12. Vê um filme ou um documentário que exemplifique justiça, justiça social e equidade.
13. Lê biografias de pessoas famosas que exemplifique justiça social como por exemplo Gandhi,
Martin Luther King e Nelson Mandela.
14. Defende os direitos do teu grupo.

VIRTUDE CENTRAL‐‐‐‐TEMPERANÇA
proteger contra o excesso
I. Perdão e Misericórdia: Esta qualidade pressupõe perdoar aqueles que nos enganaram ou ofenderam.
O perdão implica aceitar falhas dos outros, dar uma segunda chance às pessoas, e pôr de lado a tentação
de guardar rancor ou vingar‐se. O perdão permite alguém pôr de parte a negatividade autodestrutiva
associada à raiva e alarga a misericórdia a um transgressor.
Filmes: Pay it Forward (2000), Terms of Endearment (1983), Dead Man Walking (1995), Ordinary People
(1980)
1.

Lembra‐te das vezes em que ofendeste alguém e foste perdoado, e de seguida oferece esta como
presente a outros.
2.
Avalia as tuas emoções antes e depois de perdoares alguém.
3.
Compreende a partir da perspetiva do ofensor o porquê de te ter ofendido. Depois avalia se a
tua reação fere‐te mais que a do ofensor.
4.
Faz uma lista de pessoas sobre as quais guardas rancor, e em seguida encontra‐te com elas
pessoalmente para discutir ou visualizar o que se passou.
5.
Encontra‐te com uma pessoa que te ofendeu no passado, especialmente se ela for um membro da
tua família. Diz‐lhe que a perdoas, ou sê apenas bondoso na interação com ela.
6.
Pede perdão a um poder divino de acordo com a tua fé e avalia como te sentes depois.
7.
Reza pelo comportamento nobre do teu ofensor.
8.
Identifica como o rancor tortura as tuas emoções. Produz emoções disruptivas (raiva, ódio,
medo, preocupação, tristeza, ansiedade, inveja, etc.)? Escreve três maneiras de como essas emoções
disruptivas podem afetar o teu comportamento.
9.
Planeia qual deverá ser a tua resposta da próxima vez que alguém te ofender. Lembra‐te do teu
plano (pratica se possível) e afirma periodicamente “Independentemente se ele me ofende ou não, eu
vou responder de acordo com o planeado.”
10. Imagina o teu ofensor e considera se tu tens alguma vingança fantasiosa. Imagina em detalhe o que
poderá acontecer se perdoares o ofensor. Regista as tuas reações. Começa com uma ofensa moderada e
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continua até atingires o perdão e resolução. Durante este exercício, lembra‐te continuamente que este é
um exercício que visa o perdão, e não o rancor.

VIRTUDE CENTRAL‐‐‐‐TRANSCENDÊNCIA
desenvolver relações mais fortes e providenciar significado

II. Gratidão: A gratidão é a consciencialização e o agradecimento pelas coisas boas da vida. Pessoas
agradecidas tomam o seu tempo a expressar gratidão e a contemplar tudo o que receberam da vida.
A gratidão pode ser direcionada a uma pessoa, a uma Divindade, ou simplesmente expressar
externamente pelo mero facto de existir. Esta qualidade é o mindset de apreciação e boa vontade
pelos benefícios derivados de outras pessoas.
Filmes: Sunshine (2000), Fried Green Tomatoes (1991)
Músicas: Strength, Courage, Wisdom, Isn't She Lovely (Stevie Wonder)
1.
Pensa em como esta frase descreve o teu estado mental normal: “Uma mente sossegada vê o que
é bom e presente. Uma mente ansiosa vê o que é negativo e o que falta”. Sossega a tua mente por cinco
minutos durante a manhã e à tarde.
2.
Conta três bênçãos (coisas boas que te aconteceram) antes de ires para as camas todos os dias.
3.
Expressa a tua gratidão a alguém a quem não tenhas dito antes, preferencialmente numa visita
pessoal.
4.
Todos os dias, seleciona uma coisa pequena, mas importante que tenhas tomado como garantida.
Procura ser consciente acerca dessa coisa no futuro.
5.
Presta atenção a quantas vezes agradeces e se o dizes sempre com verdade.
6.
Expressa gratidão, deixando uma nota a alguém que tenha ajudado a crescer intelectualmente
(e.x., um professor do secundário)
7.
Expressa agradecimento a todos os que contribuíram para o teu sucesso, independentemente do
tipo de contribuição.
8.
Exprime o teu agradecimento para além do “obrigado” – tenta ser mais descritivo e específico
(e.x., “Eu aprecio o teu conselho prudente”.)
9.
Escreve três apreensões que sentiste quando acordas todas as manhãs. Antes de ires para a
cama, escreve três coisas boas que te aconteceram e porquê. Em seguida, avalia as tuas apreensões
com foco nas coisas boas.
10. Guarda pelo menos dez minutos por dia para saborear uma experiência agradável.
11. Escreve uma carta acerca de um evento que aproximou a tua comunidade.
12. Exprime a tua gratidão a polícias, bombeiros e carteiros.
13. Antes de comeres, pensa em todas as pessoas que contribuíram para o que tu estás a comer. Faz
isto pelo menos uma vez por semana.
14. Durante o jantar, fala com as tuas pessoas amadas acerca de duas coisas boas que lhes aconteceram
durante o dia.
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15. Pensa em três adversidades do passado e identifica três resultados positivos que surgiram das
mesmas.
16. Lembra‐te acerca dos teus melhores momentos de reconhecimento, conquista, louvor e conexão.
III. Esperança [otimismo, preocupação e orientação futura]:.Esperança é a expectativa de que coisas
boas irão acontecer no futuro. Pessoas com esperança estão confiantes que os seus esforços em direção
aos objetivos futuros irão levá‐los ao seu usufruto. Esta qualidade leva as pessoas a esperar o melhor de
si e dos outros.
Filmes: Gone with the Wind (1939), Life is beautiful (1998‐Italian), Good Will Hunting (1997)
Músicas: Strength, Courage, Wisdom, The Rose (Bette Midler), Somewhere Over the
Rainbow/What a Wonderful World (Israel Kamakawiwo'ole)
1.

Lembra‐te da situação quando tu ou alguém das tuas relações próximas superou um obstáculo
difícil e foi bem‐sucedido.
2.
Enumera todas as coisas más que te aconteceram, depois encontra pelo menos duas coisas
positivas para cada.
3.
Visualiza onde e que tu queres ser daqui a um, cinco e 10 anos. Desenha um caminho que podes
seguir para lá chegares.
4.
Grava os teus pensamentos negativos e positivos e repara como é que eles afetam a tua
performance.
5.
Lê acerca de alguém que tenha sido bem‐sucedido, apesar das dificuldades e contratempos.
6.
Lembra‐te das más decisões que tomaste, perdoa‐te, e vê como podes tomar melhores decisões no
futuro.
7.
Quando encaras a adversidade, foca‐te em como ultrapassaste uma situação similar no passado.
8.
Ensaia mentalmente, de forma antecipada, o teu próximo desafio. Constrói uma perspetiva através
da gestão dos obstáculos, ao invés de tentares eliminá‐los.
9.
Para as próximas três tarefas desafiantes, identifica o que é que poderia funcionar melhor para
ti, pensando como é que seria a forma mais adequada para pensares e agires bem.
10. Regista em detalhe três sucessos passados e deixa que te inspirem para o futuro.
11. Rodeia‐te de amigos otimistas e preocupados com os seus futuros, principalmente quando enfrentas
um contratempo.
12. Calendariza pelo menos quinze minutos e duas vezes por semana para investires na criação de
novas ideias. Escreve‐as e regista as ações que podes tomar para as tornar uma realidade. Discute as
tuas ideias com os teus amigos e faz deles parceiros nos teus esforços.
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IV. Humor [brincar]: O Humor implica um aproveitamento do riso, uma brincadeira amigável e trazer
alegria aos outros. Pessoas com esta qualidade vêm o lado leve da vida em muitas situações,
encontrando coisas para se alegrarem ao invés de se deixarem abater pela adversidade. O humor não
se refere apenas a contar piadas, mas a uma abordagem imaginativa e brincalhona para com a vida.
Filmes: Patch Adams (1999)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Faz um sorriso a alguém todos os dias através de piadas, gestos e brincadeiras.
Aprende uma nova piada três vezes por semana e conta aos teus amigos.
Vê uma série, programa/filme engraçado ou lê uma revista cómica.
Alegra um amigo triste.
Encontra a diversão e o lado mais leve na maioria das situações.
Torna‐te amigo de alguém com um grande sentido de humor.
Imita alguém e partilha com pessoas próximas.
Sai com os teus amigos, pelo menos uma vez por mês para jogar bowling, fazer escalada, ski, andar
de bicicleta, etc.
Faz um boneco de neve quando nevar ou joga voleibol na praia.
Envia e‐mails divertidos aos teus amigos.
Mascara‐te no Halloween.
Brinca diariamente com o teu animal de estimação.
Assiste a fogo de artificio com as tuas pessoas amadas.
Vai com as tuas pessoas amadas a um jogo de baseball, hockey ou basketball.
Vai com tuas pessoas amadas a um espetáculo.
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Módulo 4: Coping Positivo
Lição 6: Mindfulness
HOPEs_M4_L6_TG_WS1

Modelo do Guião da Meditação da Tangerina
(Para ser acompanhado por música adaptada a um exercício de Mindfulness, com um volume baixo)

Encontra uma posição sentada confortável e coloca a tangerina, na mesa, à tua frente. Fecha os olhos e
fica atento(a) à tua respiração. Faz um inspiração profunda e calma, e sente a sensação do ar a encher
os teus pulmões. Segura a respiração por alguns segundos e depois expira devagar. Torna‐te consciente
das sensações que estás a sentir no teu corpo, nos teus pés, nos teus joelhos, coxas e ancas, no teu
estômago, no tronco, nos teus braços, pescoço e tronco, e nos teus ombros e na cabeça.
Agora, leva algum tempo a olhar para a fruta que está, na mesa, à tua frente. Olha para a cor da
tangerina e observa a sua forma. Tenta tomar consciência de quaisquer marcas, diferenças na
consistência da cor. A fruta é exatamente redonda?
Agora, segura a tangerina nas tuas mãos. Sente a casca da fruta. O que é que sentes ao agarrar na fruta
com as tuas mãos? É pesada ou leve? É fria ou quente? A pele da tangerina é rugosa ou suave? Como é
que cheira a casca da fruta?
Pensa de onde é que a tangerina veio e a viajem que fez antes de a teres nas tuas mãos. Imagina a
tangerina pendurada numa árvore, no calor e na luz do sol do pomar de onde originalmente cresceu.
Imagina as outras árvores e os seus pomares com muitas outras tangerinas que cresceram próximas da
tua.
Agora podes abrir os teus olhos e começar a descascar a tangerina. Toma nota da variedade das
sensações que experimentaste durante o descascar e as cores da casca da tangerina (tanto dentro como
fora) e dos gomos. Como é que é o interior da casca, comparada com o seu exterior? Repara na textura
e na forma dos gomos da tangerina. Vê os fios brancos dos gomos da tangerina. Quantos gomos tem?
Põe a tangerina perto do teu nariz e sente o cheiro.
Tira um gomo da tangerina e come‐o. Toma atenção à textura da tangerina e repara no sabor da fruta.
Existem algumas sementes no seu interior? O sabor é doce ou ácido? É suculento? Foi algum do sumo
da fruta para os teu dedos ou mãos? Continua a comer a tangerina e fica atento às sensações. Observa
como é que estás a sentir‐te enquanto comes a tangerina e como é que te sentes depois de a comeres.
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