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1. Introdução 

1.1. Objetivo do relatório 

Os relacionamentos sociais com os pares durante a idade escolar afetam 

significativamente o desenvolvimento social e o bem-estar das crianças, e dependem das 

interações que estabelecem com os pares, bem como do seu repertório de competências. A 

este propósito, a literatura evidencia que as crianças mais populares entre os seus pares e com 

boas competências sociais tendem a demonstrar uma autoestima superior e a apresentar um 

melhor desempenho académico comparativamente com os seus pares, não tão populares ou 

com dificuldades ao nível das competências sociais. Consequentemente, o tema dos 

relacionamentos entre pares tem recebido atenção não só por parte dos investigadores, como 

do público em geral. Em particular, no contexto da educação inclusiva, os relacionamentos 

entre pares têm sido um tópico central de discussão (Avramidis et al., 2018; Ruijs & Peetsma, 

2009), motivando vários países a enfatizar nos seus articulados legislativos e iniciativas políticas 

a sua importância (e.g., “No Child Left Behind” nos Estados Unidos da América) (Mamas et al., 

2021). 

Identificados como um dos pré-requisitos para o estabelecimento de relações de amizade 

estáveis entre crianças, o desenvolvimento de relacionamentos significativos entre pares está 

intimamente relacionado com uma variedade de aspetos do seu desenvolvimento social e 

académico, como o desenvolvimento de competências sociais (demonstrar empatia, respeito, 

intimidade, afeto), da sua autoestima e autovalorização (Avramidis, Aroni, & Strogilos, 2022; 

Domitrovich et al., 2017). Em ambiente escolar, as amizades são também influenciadas pelas 

características das salas de aula e oportunidades geradas para iniciar e manter interações 

sociais. Gifford-Smith e Brownell (2003) defenderam que, em salas organizadas de forma 

tradicional, encontram-se mais alunos negligenciados e sem amigos, enquanto que, em salas 

organizadas de forma menos tradicional, os alunos são mais incluídos em grupos de pares, 

tendem a apresentar amizades estáveis e recíprocas.  

Assim, tendo em conta a importância dos relacionamentos entre pares e das amizades no 

desenvolvimento de todos os alunos e a sua associação com a organização dos contextos 

educativos e as estratégias utilizadas nas salas de aula, o consórcio FRIEND-SHIP desenvolveu 

o projeto FRIEND-SHIP cujo principal produto é um programa de intervenção implementado 

junto de alunos entre os 8 e os 12 anos com o objetivo de aumentar a sua participação social. 

O programa de intervenção FRIEND-SHIP pretendeu incorporar atividades de cooperação 
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constante e facilitadoras de contactos social e conexão interpessoal entre alunos (Kinderman, 

1993; Hassani et al., 2020). Em geral, durante o programa os alunos são apoiados a familiarizar-

se com uma grande variedade de estratégias necessárias para atingirem de forma eficaz os 

seus objetivos sociais.  

Este relatório descreve a implementação do programa de intervenção FRIEND-SHIP ao 

longo de cinco capítulos. A introdução inicia com uma visão global da literatura acerca da 

definição e discussão dos conceitos de “inclusão social” e “participação social”. O segundo 

capítulo apresenta uma breve descrição do programa de intervenção FRIEND-SHIP, incluindo 

os seus objetivos, os princípios gerais subjacentes ao seu desenvolvimento e as sessões que 

compõem o programa. O terceiro capítulo refere-se à avaliação dos resultados do programa 

FRIEND-SHIP, consistindo em cinco estudos de caso de cada país participante. O quarto 

capítulo apresenta a avaliação dos professores participantes em relação à implementação do 

programa em termos da sua adequação à idade dos grupos de alunos, facilidade de 

implementação e eficácia global. Finalmente, o último capítulo sumaria os resultados dos 

estudos de caso e as avaliações dos professores, apresentando recomendações para a 

educação inclusiva na Europa. 

 

1.2. Participação social 

O objetivo do projeto FRIEND-SHIP é identificar fatores cruciais relacionados com a 

participação social dos alunos e desenvolver a participação social por meio da abordagem de 

intervenção mais adequada. O programa de intervenção contribui para o desenvolvimento da 

compreensão da participação social dos alunos por parte dos grupos alvo (professores e 

alunos) e apoia e promove a sua participação social e inclusão na sala, de acordo com os 

objetivos das políticas atuais. 

O conceito “participação social” ganhou destaque nos últimos anos paralelamente ao 

avanço do conhecimento e das políticas educativas inclusivas. Com o objectivo de 

compreender os factores de sucesso e uma educação inclusiva, vários investigadores 

dedicaram atenção a este conceito, tentando clarificar a dimensão social da inclusão. Koster e 

colaboradores (2009) concluíram na sua revisão da literatura que a “participação social” 

consiste em quatro temas: (a) presença de contactos/ interações sociais com os pares, (b) 

aceitação social demonstrada pelos pares, (c) amizades/relacionamentos sociais entre pares e 

(d) autoperceção da aceitação por parte dos pares. Pouco depois, Bossaert e colaboradores 
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(2013), numa nova revisão sistemática da literatura, identificaram que a participação social dos 

alunos é também influenciada pela autoperceção de interação social. Estas revisões vieram 

substanciar uma variedade de estudos nesta área, cujos resultados indiciam que a participação 

social de alguns alunos nas escolas regulares é bastante desafiante.  

Ainda que que qualquer aluno possa, em algum momento do seu percurso académico, 

experienciar dificuldades nos seus relacionamentos sociais, a literatura sugere que alguns 

grupos são mais suscetíveis de vivenciar uma pobre participação social. Por exemplo, alunos 

com incapacidades e alunos de minorias étnicas têm sido consistentemente referenciados 

como sendo menos aceites, tendo menos amigos, envolvendo-se em menos interações sociais 

e apresentando um autoconceito social mais pobre do que os seus pares com desenvolvimento 

típico (Bossaert, de Boer, Frostad, Pijl, & Petry, 2015; Hamel, Schwab, & Wahl, 2022; Nepi, 

Facondini, Nucci, & Peru, 2013; Pijl & Frostad, 2010; Schwab, Huber, & Gebhardt, 2016). Face 

à tendência generalizada para os países desenvolverem politicas educativas inclusivas, a 

participação social de alunos com incapacidades tem recebido grande atenção por parte da 

investigação, com um progressivo aumento de estudos dedicados ao escrutínio de cada 

dimensão deste conceito. 

Em relação à dimensão das interações/contactos sociais, os estudos empíricos descrevem 

que os alunos com incapacidades são muitas vezes observados sozinhos no recreio e 

envolvidos num menor numero de interações com os seus pares, comparativamente com os 

seus pares sem incapacidades (Avramidis, 2013; Koster, Pijl, Nakken & van Houten, 2010; Petry, 

2018; Schwab, 2014; 2015a). A literatura mostra claramente que esta reduzida interação entre 

os alunos com incapacidades e os seus pares não se deve apenas a existirem significativamente 

menos tentativas por parte dos alunos com incapacidades, mas também por parte dos seus 

pares. A situação é particularmente preocupante porque a falta de interação social não pode 

ser apenas atribuída às dificuldades nos comportamentos prossociais dos alunos com 

incapacidades, mas possivelmente também a outros fatores como as atitudes negativas dos 

seus pares sem incapacidades.  

Relativamente à aceitação social pelos pares, a literatura demonstra que os alunos com 

incapacidades ocupam uma posição/estatuto social menos favorável dentro da sua rede 

social/turma, em comparação com os seus pares. A este propósito, vários estudos demonstram 

que os alunos com incapacidades são menos aceites e mais rejeitados do que os seus pares 
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com desenvolvimento típico (Bossaert, de Boer, Frostad, Pijl, & Petry, 2015; Koster, Pijl, Nakken 

& van Houten, 2010; Pijl & Frostad, 2010; Schwab, 2015; 2019).  

No que concerne às amizades, a literatura demonstra que os alunos com incapacidades 

têm menos amigos no seu grupo do que os seus pares sem incapacidades (Hassani, Schwab, & 

Boda, 2022; Koster, Pijl, Nakken, & van Houten, 2010; Pijl, Skaalvik, & Skaalvik, 2010; Schwab, 

2015). Além disso, quando os alunos com incapacidades conseguem estabelecer relações de 

amizade, estas tendem a ser menos estáveis (Frostad, Mjaavatn, & Pijl, 2011; Schwab, 2019; 

Wiener & Schneider, 2002).  

Em relação ao autoconceito social dos alunos, estudos anteriores obtiveram resultados 

mistos. Por exemplo, numa revisão de estudos anteriores nesta área por Pijl, Skaalvik e Skaalvik 

(2010), os resultados do autoconceito social reportados pela totalidade dos cinco estudos 

identificados demonstram baixas perceções entre os alunos com dificuldades de aprendizagem 

em relação aos seus pares sem dificuldades (Lackaye & Margalit, 2006; Núñez et al 2005; 

Polychroni, Koukoura & Anagnostou, 2006; Tabassam & Grainger, 2002; Vaughn, Elbaum & 

Schumm, 1996). No entanto, resultados de revisões mais recentes (Bossaert et al., 2013; Koster 

et al., 2009; Schwab, 2018) indicaram que a diferença entre as perceções do autoconceito 

social de alunos com e sem incapacidades era reduzida ou mesmo inexistente. Alguns estudos 

não conseguiram detetar diferenças significativas (Avramidis, 2013; Avramidis, Avgeri & 

Strogilos, 2018; Koster et al., 2010).  

 

1.3. Programas de participação social 

Com base nos pressupostos teóricos acima indicados, assistiu-se ao desenvolvimento de 

vários programas de intervenção com objetivo de desenvolver as competências sociais das 

crianças com dificuldades nos relacionamentos sociais e que se encontram em risco de 

isolamento social. Estas intervenções variam em termos de estratégias implementadas, 

dimensão do grupo, duração da sessões, entre outras características. É possível encontrar na 

literatura estudos que avaliam a eficácia de intervenções baseadas no Treino de Competências 

Sociais, desenhadas para apoiar o desenvolvimento socio emocional dos alunos, incluindo o 

treino comportamental de competências sociais (i.e. modelagem, instruções, discussão), o 

treino de competências de perceção social (envolvem a interpretação de pistas sociais) e de 

resolução de problemas sociais. A investigação sugere que as intervenções de Treino de 

Competências Sociais não produzem efeitos significativos quando implementadas 



 8 

individualmente com os alunos em risco de exclusão (Kavale & Mostert, 2004), sendo mais 

eficazes quando são implementadas ao nível de toda a escola, trabalhando alguns fatores 

chave sistémicos, como o ethos da escola, as atitudes dos profissionais e dos pares (para uma 

revisão relevante ver também Spence [2003]). É interessante notar que tal também se verifica 

noutras intervenções escolares destinadas a promover a participação social de alunos 

tradicionalmente marginalizados, como os alunos com incapacidades. Numa revisão de 

intervenções escolares em salas de ensino pré-escolar e do 1ªciclo, Garrote, Dessemontet e 

Opitz (2017) identificaram um conjunto de características que contribuem a eficácia destas 

intervenções: a implementação envolve todo o grupo, inclui estratégias de ensino de 

interações para alunos sem incapacidades, contempla a organização de atividades de grupo no 

contexto académico (aprendizagem cooperativa e tutoria de pares) e a formulação de grupos 

de apoio para alunos com incapacidades. É importante salientar que estas intervenções 

parecem ter um impacto positivo em todas as crianças e não apenas nas crianças com 

incapacidades. 

Em suma, é urgente mudar o foco da intervenção dos alunos que se destacam como 

estando em risco de exclusão social, para implementar intervenções que se dirijam a todo o 

grupo. Uma revisão recentemente desenvolvida no âmbito do projeto FRIEND-SHIP (Hassani 

et al., 2020) demonstrou que as intervenções destinadas a aumentar a participação dos alunos 

devem incluir atividades nas quais os alunos estão ativamente envolvidos e sessões múltiplas 

ao longo de um período longo para ajudar os alunos a internalizar os principais objetivos da 

intervenção e a transferir as aprendizagens a vida escolar diária (e também para as atividades 

de tempos livres). Neste contexto, parece essencial não só focar alunos específicos, mas 

também no desenvolvimento do “NÓS” (os nossos sentimentos, a aprendizagem comunitária, 

os objetivos comuns e as capacidades do grupo). Estas características constituíram as bases do 

desenvolvimento do programa de intervenção FRIEND-SHIP. 
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2. Breve descrição do Programa FRIEND-SHIP  

2.1. Objetivo do Programa de Intervenção 

O programa de intervenção FRIEND-SHIP foi concebido com o objetivo de aumentar as 

competências socio-emocionais dos alunos (empatia, colaboração, autocontrolo, 

assertividade), com ênfase no seu comportamento prossocial. Os alunos aprendem a 

reconhecer os seus próprios sentimentos e os sentimentos dos seus pares e a desenvolver a 

capacidade de lidar com eles. Além disso, pretende promover a autoconsciência 

(autoconceito) e aumentar o seu conhecimento/compreensão acerca da inclusão e aceitação 

da diversidade. São, por isso, indicadores importantes da implementação da intervenção 

FRIEND-SHIP, a inclusão dos alunos (quão bem se sentem na escola), o desenvolvimento de 

novas amizades e fortalecimento das relações já existentes. O programa destina-se a alunos 

entre os 8 e os 12 anos e é constituído por 12 sessões, cada uma com uma duração entre 45 e 

60 minutos. Os professores desenvolvem duas sessões por semana, durante um período de 

seis semanas.  

 

2.2. Princípios gerais do Programa de Intervenção 

Ao implementar o programa, os professores devem estar conscientes do seguinte: 

o Os produtos criados pelos alunos devem ser aceites (sem críticas ou pretensões 

didáticas); 

o Os professores devem criar oportunidades para os alunos desenvolverem as suas 

competências socio emocionais (sem intenção de disciplinar ou repreender os alunos); 

o O programa não pretende ensinar os alunos “o que fazer” ou “como se comportar”; 

o Os professores devem criar uma comunidade segura, estabelecendo limites seguros e 

claros; 

o Os professores devem criar interações baseadas no respeito e na solidariedade entre 

os membros do grupo; 

o Os professores devem guiar os alunos através de questões abertas de forma a permitir-

lhes construir o seu conhecimento, em vez de lhes dar as respostas; 

o Os professores proporcionam o tempo e o apoio necessários para alcançar os 

resultados pretendidos para as sessões; 

o Os professores devem perguntar ao grupo a finalidade a dar a cada produto 

desenvolvido (e.g. guardar, afixar na parede, ou mesmo deitar fora); 
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o Será necessária persistência e compromisso para ultrapassar quaisquer obstáculos que 

surjam durante a implementação do programa; 

o Atenção: o programa foi desenvolvido sem conhecer os alunos participantes. Devem 

ser feitas adaptações específicas às atividades, de forma a ir ao encontro das 

necessidades de cada aluno do grupo.  

 

2.3. Sessões do Programa 

O programa de intervenção FRIEND-SHIP é constituído por 12 sessões, brevemente 

descritas nesta secção. O programa de intervenção completo encontra-se no website do 

projeto (https://friendship.univie.ac.at/pt/programa-de-intervencao/).   

Sessão 1: Quebrar o gelo e assinar o contrato 

Objetivos: Promover a união de equipa; participar no processo de formulação de regras 

acordadas em comum; obter o consentimento dos alunos; compreender a importância de 

aderir às regras e as consequências de não seguir as regras. 

Breve descrição: A primeira sessão ajuda a construir um ambiente de sala de aula 

baseado no cuidado e respeito mútuos, onde as opiniões de todos os membros são valorizadas 

e apreciadas. Todas as atividades visam moldar as regras básicas da cooperação, o princípio do 

respeito pelo outro, e cultivar a aceitação de diferentes opiniões. Este ambiente apenas poderá 

ser alcançado através de um comportamento positivo e do apoio dos professores. 

Sessão 2: Construção da colaboração e da solidariedade na turma 

Objetivos: Participar em práticas colaborativas e incutir um sentido de respeito e 

solidariedade no grupo.  

Breve descrição: Os alunos envolvem-se em atividades colaborativas com o objetivo de 

desenvolver as suas relações entre pares, de construir laços mais fortes com os seus colegas 

de turma e de apreciar e valorizar cada membro da turma. Os alunos aprendem que trabalhar 

em cooperação para um objetivo comum pode minimizar conflitos, promover o respeito e 

aumentar a consciência de que cada membro da turma tem uma contribuição valiosa a dar 

para a tarefa conjunta. 

Sessão 3: Reconhecer, expressar e lidar com emoções 

Objetivos: Aumentar a consciência dos sentimentos dos pares a partir de pistas verbais 

e não verbais; reconhecer as suas próprias emoções e as dos seus pares; diferenciar e 

classificar as emoções positivas e negativas no próprio e nos pares; usar palavras para 
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expressar sentimentos de forma eficaz; aceitar e empatizar com os sentimentos dos pares; ter 

consciência de emoções negativas (por exemplo, raiva, frustração) e não se sentir culpado ao 

senti-las; ajudar os alunos a compreender as suas emoções e a gerir o seu comportamento.  

Breve descrição: O professor encoraja os seus alunos a identificar e classificar as suas 

emoções (e as emoções dos seus pares). Os alunos exploram e identificam emoções positivas 

e desafiantes e o seu impacto em si mesmos e nos outros. O professor apresenta aos seus 

alunos formas eficazes e apropriadas de lidar com as suas emoções. 

Sessão 4: Pontos fortes e fracos 

Objetivos: Familiarizar os alunos com os seus próprios pontos fortes e fracos; apreciar 

os pontos fortes e fracos dos seus pares; compreender que todos eles têm atributos positivos 

e negativos nas suas personalidades; fomentar o desenvolvimento de várias dimensões do 

autoconceito dos alunos. 

Breve descrição: As atividades relembram os alunos das suas próprias qualidades 

positivas e ajudam-nos a apreciar qualidades semelhantes nos outros. Adicionalmente, os 

alunos reconhecem o facto de que todos nós temos pontos fracos, da mesma forma que temos 

pontos fortes, a fim de desenvolver o seu autoconceito. 

Sessão 5: Celebrar a diversidade 

Objetivos: Desenvolver a compreensão dos alunos sobre as semelhanças e diferenças 

entre eles; aprender a aceitar e a valorizar diferentes pontos de vista e opiniões; destacar a 

diversidade dentro da sua turma e apreciá-la. 

Breve descrição: Através do envolvimento em atividades artísticas, os alunos recebem 

um "estímulo" para assegurar o seu empenho na introdução do tópico "diversidade". Os alunos 

têm a oportunidade de se conhecerem melhor uns aos outros e de apreciarem as semelhanças 

e diferenças uns dos outros, bem como de aprenderem a reconhecer como as diferenças 

tornam alguém único e especial e como estas diferenças são úteis na vida quotidiana.  

Sessão 6: Colocarmo-nos no lugar dos outros 

Objetivos: Aprender a ouvir e compreender as diferentes opiniões dos seus pares; 

colocar-se na posição dos outros, mostrando a sua empatia para com os outros. 

Breve descrição: Os alunos participam em atividades de modo a aumentar a sua 

capacidade de experienciar os diferentes sentimentos dos outros e compreender as aptidões 

necessárias para lhes responder de forma empática - por outras palavras, para se 

harmonizarem com os sentimentos dos outros. Os alunos têm a oportunidade de experienciar 
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diferentes cenários/posições, nas quais podem ou não ter estado antes. Por exemplo, podem 

ser chamados a expressar os seus sentimentos sobre serem intimidados, enquanto são eles 

que normalmente intimidam os seus colegas de turma. 

Sessão 7: Tratar os outros com respeito 

Objetivos: desenvolver competências interpessoais de respeito, ajuda e bondade ao 

interagirem com os seus colegas de turma; promover a utilização de competências de 

comunicação eficazes durante interações sociais; desenvolver as suas competências de 

cooperação.  

Breve descrição: Os alunos envolvem-se em atividades para compreender a 

importância de mostrar respeito, ajuda e bondade nas suas interações quotidianas com os seus 

colegas de turma e com outras pessoas. Os alunos têm a oportunidade de perceber que a 

bondade e o respeito fomentam sentimentos e reações positivas para a pessoa que os recebe, 

desenvolvendo uma atmosfera de compaixão e apoio.  

Sessão 8: Desenvolver o autocontrolo e um comportamento assertivo 

Objetivos: Gerir as emoções negativas dos alunos que ocorrem nas interações sociais 

com os pares; ajudar os alunos a reconhecer e considerar alternativas à agressão quando lidam 

com os pares; apoiar os alunos a aprender a defenderem-se sem magoar outras pessoas; 

ajudar os alunos a lidar com situações stressantes. 

Breve descrição: Os alunos envolvem-se em atividades para os ajudar a desenvolver o 

autocontrolo e a adotar comportamentos positivos. Além disso, os alunos familiarizam-se com 

estratégias apropriadas para se comportarem e falarem de uma forma confiante. No final da 

sessão, os alunos são envolvidos num exercício de relaxamento, dotando-os de estratégias a 

utilizar quando sentem raiva ou frustração, aprendendo como controlar esses sentimentos e 

acalmar-se.  

Sessão 9: Resolução de problemas sociais 

Objetivos: Desenvolver a capacidade dos alunos para resolver problemas interpessoais 

de forma eficaz; ajudar os alunos a aprender a concentrarem-se no problema e não na pessoa 

com quem têm um conflito; proporcionar aos alunos formas alternativas de resolver os seus 

conflitos para além da passividade ou agressão. 

Breve descrição: Os alunos são encorajados a descobrir estratégias criativas para a 

resolução eficaz de conflitos interpessoais. Os alunos percebem que o conflito é uma parte 
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natural da vida e, com base na forma como se lida com ele, pode ser construtivo ou destrutivo 

(Humphrey et al., 2018). 

Sessão 10: Relações de amizade entre pares 

Objetivos: Ajudar os alunos a definir o termo "amizade"; levá-los a concordar sobre os 

aspetos que constituem uma amizade; ajudá-los a compreender os princípios das valiosas 

relações e amizades entre pares. 

Breve descrição: Inicialmente, os alunos são envolvidos numa discussão sobre a 

amizade, e depois em atividades acerca das características da amizade e das relações entre 

pares. O objetivo é que os alunos valorizem a noção de amizade e estabeleçam um clima de 

amizade positivo em que todos os membros sejam respeitados e valorizados.  

Sessão 11: Fazer novos amigos e manter os antigos 

Objetivos: Ajudar os alunos a desenvolver as competências necessárias para fazer 

novos amigos e manter as amizades existentes (e.g. ouvir, cuidar, ajudar e apoiar); estabelecer 

um clima positivo entre pares. 

Breve descrição: Os alunos participam em atividades lúdicas a fim de compreender a 

importância da amizade, as formas pelas quais uma amizade pode ser iniciada e as qualidades 

que se esperam de um bom amigo. 

Sessão 12: O fim da viagem 

Objetivos: Ajudar os alunos a refletir sobre as atividades em que estiveram envolvidos 

ao longo de todo o programa; reforçar as perceções dos alunos sobre as amizades próximas; 

destacar a importância de preservar uma comunidade de turma acolhedora.  

Breve descrição: Os alunos participam em atividades de encerramento para refletir 

sobre a sua experiência nas 11 sessões em que participaram. 

O programa de intervenção completo encontra-se no Anexo deste relatório.  

 

2.4. Formação de professores anterior à implementação do Programa 

Com o objetivo de dotar os professore de competência para implementarem o programa 

de intervenção FRIEND-SHIP, desenvolveu-se uma formação administrada aos professores 

participantes dos quatro países, com a duração de 14 horas. O formato da formação foi comum 

e incluiu os seguintes conteúdos: conhecimento teórico acerca dos conceitos de “participação 

social” e “inclusão social”; literatura relevante sobre programas existentes para a promoção 

da participação social em salas de aula regulares; os princípios básicos do programa FRIEND-
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SHIP; demonstrações detalhadas da ferramenta digital (IO2); e uma apresentação detalhada 

de todas as sessões que constituem o programa FRIEND-SHIP. Também foi descrito de forma 

explícita o papel dos professores durante a intervenção. A formação de professores também 

incluiu uma componente prática composta de situações de role-playing e atividades 

experienciais, de forma a que os participantes se familiarizem com todas as sessões do 

programa de intervenção. No final da formação, os professores tiveram a oportunidade de 

partilhar os seus pensamentos e colocar questões relacionadas com a implementação do 

programa nos seus grupos. Foram fornecidas instruções específicas sobre como lidar com 

dificuldades que possam ser antecipadas e superar obstáculos durante a implementação. No 

final da formação, a maioria dos professores participantes reconheceu a importância de 

trabalhar com os alunos para o desenvolvimento socio emocional e de competências de 

interação e expressaram a vontade de implementar o programa FRIEND-SHIP nas suas turmas. 

O ficheiro PowerPoint utilizado durante os momentos de formação de professores conduzido 

nos quatro países encontra-se no website do programa FRIEND-SHIP.   
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3. Avaliação do Programa de Intervenção FRIEND-SHIP  

3.1. Metodologia dos Estudos de caso 

Uma das formas de avaliar a eficácia do programa FRIEND-SHIP consistiu em estudos de 

caso recolhidos nos quatro países. Um estudo de caso representa uma estratégia de 

investigação compreensiva, que tem um lugar distinto em investigação. Tal como Yin (2017) 

refere, um estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um fenómeno 

contemporâneo dentro do seu contexto real de ocorrência. Assim, trata-se da estratégia 

preferencial quando se colocam questões do tipo “como” e “porquê”, quando o investigador 

tem pouco controlo sobre os eventos, e quando o foco é colocado num fenómeno 

contemporâneo por oposição a um fenómeno histórico. Ainda em relação aos estudos de caso, 

Yin distingue entre “exploratórios”, “descritivos” e “explicativos”. Os estudos de caso 

“exploratórios” são adequados para fases exploratórias de um projeto de investigação, quando 

se sabe pouco acerca do fenómeno de interesse. Os estudos de caso “descritivos” são 

vantajosos quando o objetivo da investigação é descrever a incidência ou prevalência de um 

fenómeno. Finalmente, estudos de caso “explicativos” são utilizados com frequência quando 

se tem um propósito explicativo e não apenas descritivo. Num estudo de caso explicativo o 

objetivo do investigador é, assim, explicar as ligações causais em intervenções reais que são 

demasiado complexas para desenhos experimentais tradicionais. Neste caso, estudos de caso 

explicativos permitem uma ligação entre a implementação do programa (intervenção) e os 

efeitos do programa e, assim, mostrou-se a opção mais promissora para avaliar o programa 

FRIEND-SHIP. 

Em relação à avaliação do programa de intervenção FRIEND-SHIP, foi considerado 

adequado empregar um desenho de múltiplos estudos de caso que envolve a condução de 

cinco estudos de caso explicativos em cada um dos países participantes (Áustria, Alemanha, 

Grécia e Portugal). Estes estudos de caso são holísticos no sentido e que representam grupos 

nos quais a intervenção foi aplicada e demonstram a eficácia da intervenção. Uma metodologia 

de métodos mistos foi adotada envolvendo a avaliação sociométrica das dinâmicas pré e pós-

intervenção complementada com resultados qualitativos provenientes das entrevistas com os 

professores responsáveis por implementar a intervenção. Para além disso, apresentam-se 

também estudos de caso integrados de alunos participantes na intervenção. Estes alunos 

representam “casos” notáveis em termos das suas características (i.e. alunos com 

necessidades educativas especiais/incapacidades, alunos provenientes de grupos minoritários, 
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e/ ou alunos socialmente negligenciados identificados pelos seus professores) e serviram como 

exemplos ilustrativos dos efeitos do programa.  

 A avaliação sociométrica forneceu informação valiosa acerca das dinâmicas sociais das 

turmas avaliadas, incluindo o número de alunos isolados, o número de amizades diádicas, e o 

número de subgrupos coesos existentes nas redes das turmas antes e depois da intervenção. 

Foram calculadas medidas de centralidade ao nível da turma para comparar as redes sociais 

antes de depois da intervenção (Wasserman & Faust, 1999). Especificamente, utilizou-se o 

índice do grau de centralidade ao nível da turma, que varia entre 0 e 1 e mede a variabilidade 

ou heterogeneidade das centralidades dos atores (proeminência); quanto maior é o valor, mais 

provável é que um ator seja central e os restantes atores ocupem posições menos centrais. 

Consequentemente, os atores menos centrais podem ser vistos a posicionar-se na periferia de 

um sistema centralizado. Assim, o índice do grau de centralidade permite a um investigador 

comparar as propriedades de diferentes redes, como as detetadas antes e depois da 

implementação da intervenção FRIEND-SHIP. 

Como anteriormente mencionado, os resultados sociométricos foram complementados 

com informação qualitativa proveniente das entrevistas realizadas aos professores que 

implementaram a intervenção nas suas turmas. Estas entrevistas seguiram um plano 

semiestruturado, focando em assuntos relacionados com a participação social e extraindo as 

expectativas dos respondentes antes de iniciar a intervenção e as suas experiências ao longo 

da implementação. Desta forma, obteve-se a opinião dos professores acerca da duração do 

programa, da intensidade e da adequação das atividades desenvolvidas. 

 
 

3.2. Estudos de caso – Áustria 

3.2.1. Estudo de caso 1 

Breves factos acerca da escola  
País: Áustria 

Tipo de escola: Escola do 1º ciclo 

Características da 

localização da escola: 

A escola localiza-se num distrito urbano em Viena. 

Breves factos acerca dos alunos da turma 
Nível escolaridade: 3º ano 

Idade: Média=8.4 anos, mínimo=8 anos, máximo=9 anos 

Género: 10 alunos do sexo masculino (52.6%) e 9 do sexo feminino (47.4%) 
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Outras características da 

turma: 

A professora indicou que 78.9% dos seus alunos têm origens 

migrantes. 

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Não existiam alunos isolados na turma. 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Antes da implementação do programa de intervenção contavam-se 79 

amizades. 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Existiam 816 tríades e 78 subgrupos. 

Centralidade: O grau de centralidade era de 0.13. 

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Não existiam alunos isolados na turma. 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Existiam 88 amizades neste grupo depois da implementação do 

programa de intervenção. 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Contavam-se 969 tríades e 99 subgrupos.  

Centralidade: O grau de centralidade era de 0.11. 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

O aluno 16 é do sexo feminino, tem 9 anos e indicou que a sua língua 

materna é o alemão. No entanto, ela fala sobretudo curdo com a sua 

família. O seu desempenho académico é baixo, a sua última nota em 

Alemão e em Matemática foi um 5 em cada. O 5 é a nota mais baixa 

na Áustria. 

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

Antes da implementação do programa de intervenção, a aluna 16 

encontrava-se completamente fora da rede social do grupo. Ela não 

nomeou ninguém como seu amigo/a, mas foi nomeada como amiga 

por dois alunos, o aluno 1 e o 10. 

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

A participação social da aluna 16 melhorou com a implementação do 

programa. 

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

Depois da implementação do programa de intervenção, a aluna 16 

parecia muito mais integrada na rede social do seu grupo. Ela ainda 

está fora da rede, mas tem mais relações em relação ao momento 

anterior à implementação do programa. Ela tem uma amizade 

recíproca com o aluno 10, é nomeada como amiga do aluno 9 e 

nomeia os alunos 1, 13 e 17 como seus amigos.  

Conclusão 

 

A participação social dos alunos neste grupo era bastante boa antes da implementação do 
programa. Não existiam alunos isolados e já existiam muitas amizades e subgrupos. No 
entanto, o número de amizades e de subgrupos aumentou com a implementação do programa 
de intervenção.   

 

3.2.2. Estudo de caso 2 
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Breves factos acerca da escola  
País: Áustria 

Tipo de escola: Escola Secundária 

Características da 

localização da escola: 

É uma escola secundária com foco em educação física. A escola 

encontra-se localizada nos arredores da cidade de Viena.  

Breves factos acerca dos alunos da turma  
Nível escolaridade: 6º ano 

Idade: Média=11.7, mínimo=11, máximo=13 

Género: 73.7% (14) estudantes do sexo masculino, 26.3% (5) do sexo feminino 

Outras características da 

turma: 

Neste grupo existem mais alunos do sexo masculino do que feminino. 

11 alunos indicaram ter uma outra língua materna que não o alemão 

e 8 alunos falam outra língua com a sua família para além do alemão.  

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Não existiam alunos isolados na turma. 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Existiam 86 amizades neste grupo antes da implementação do 

programa de intervenção. 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Contavam-se 969 tríades e 69 grupos. 

Centralidade: O grau de centralidade era de 0.17. 

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Não existiam alunos isolados na turma. 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Depois da implementação do programa de intervenção existiam 80 

amizades no grupo. 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Existia exatamente o mesmo número de tríades depois da 

implementação (969) e 64 subgrupos. 

Centralidade: O grau de centralidade era de 0.13. 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

O aluno 12 é do sexo masculino e tem 12 anos. A sua língua materna 

é o alemão, mas ele fala alemão, inglês e igbo com a sua família. O seu 

desempenho académico é mediano. 

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

O aluno 12 encontrava-se completamente fora da rede social do seu 

grupo. Parece que o resto do grupo é ligado e coeso, exceto o aluno 

12. A sua única conexão com a rede social do grupo era por meio de 

uma conexão não recíproca, o aluno 12 nomeou o aluno 5 como seu 

amigo, mas a nomeação não foi reciproca. 

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

O aluno 12 estava completamente fora da rede social do grupo no 

início da implementação. Ele não conseguiu criar novas e recíprocas 

amizades no âmbito da implementação do programa de intervenção. 

No entanto, ele nomeou mais amigos do que depois da 

implementação.  

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

O aluno 12 estava fora da rede social do grupo. No entanto, ele 

aproximou-se um pouco do resto do grupo.  Ele nomeou 3 alunos 

como seus amigos (aluno 2, 9 e 20), mas ele continua a não ser 

nomeado como amigo pelos seus colegas. Apesar das nomeações 

recíprocas serem desejáveis a longo prazo, podemos assumir que 
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melhorou a sua perceção individual sobre a sua inclusão no grupo uma 

vez que ele nomeou mais alunos como amigos comparativamente com 

o momento anterior à implementação do programa de intervenção.  

Conclusão 

Neste grupo a rede social não mostrou grandes diferenças entre os momentos antes e depois do 

programa de intervenção. O número de tríades manteve-se o mesmo, e o número de amizades e 

subgrupos diminuiu um pouco. No entanto, existe um pequeno efeito positivo para alguns alunos 

como o aluno 12, conforme descrito acima. 

 

3.2.3. Estudo de caso 3 

Breves factos acerca da escola  
País: Áustria 

Escola: Escola Primária 

Características da 

localização da escola: 

A escola está localizada no centro de Viena. É um distrito muito 

afluente. 

Breves factos acerca dos alunos da turma  
Nível escolaridade: 3º ano 

Idade: Média=8.3 anos, mínimo=8 anos, máximo=9 anos 

Género: 54.5% (12) alunos do sexo masculino, 45.5% (10) do sexo feminino 

Outras características da 

turma: 

É visível que o desempenho académico dos alunos é bastante elevado 

neste grupo. A maioria dos alunos fala alemão com a sua família. No 

entanto, 7 alunos indicaram que o alemão não era a sua língua 

materna.  

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Não existiam alunos isolados na turma. 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Antes da implementação do programa de intervenção, contavam-se 

94 amizades. 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Existiam duas redes sociais completamente separadas, uma com as 

raparigas e outra com os rapazes. No total existiam 1540 tríades e 142 

subgrupos. 

Centralidade: O grau de centralidade era de 0.14. 

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Não existiam alunos isolados. 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Depois da implementação do programa de intervenção existiam 104 

amizades. 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Continuam a não existir ligações entre os rapazes e as raparigas. No 

total existiam 1540 tríades e 157 subgrupos. 

Centralidade: O grau de centralidade era de 0.16. 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

O aluno 16 é do sexo masculino e tem 8 anos. As suas línguas maternas 

são o alemão e o sérvio. O seu desempenho académico é elevado.  

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

O aluno 16 faz parte da rede social dos rapazes. Todos os alunos da 

rede social dos rapazes têm boas conexões. No entanto, três alunos 

são menos incluídos, especialmente o aluno 16. O aluno 16 encontra-
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se localizado na borda da rede. Ele tem duas amizades recíprocas (com 

o aluno 12 e 13). 

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

A participação social do aluno 16 aumentou com a implementação do 

programa de intervenção. Ele pode desenvolver as suas amizades e é 

mais incluído na rede social dos rapazes do grupo. 

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

Depois da implementação do programa de intervenção, o aluno 16 

passou a estar mais próximo da rede social dos rapazes e já não está 

na borda.  Ele manteve as suas amizades com os alunos 12 e 13 e tem 

uma nova amizade com o aluno 21. Além disso, ele foi nomeado pelo 

aluno 17 como amigo e o aluno 12 nomeou o aluno 20 como seu 

amigo. 

Conclusão 

Neste grupo, não existiam conexões entre rapazes e raparigas. Os alunos do sexo masculino e 

feminino construíram duas redes sociais completamente diferentes. Mesmo depois da 

implementação do programa de intervenção mostrava muitas conexões. No entanto, os alunos 

ficaram mais próximos uns dos outros depois da implementação e fizeram novos amigos.  

 

3.2.4. Estudo de caso 4 

Breves factos acerca da escola  
País: Áustria 

Escola: Escola Primária 

Características da 

localização da escola: 

A escola está localizada no centro de Viena. É um distrito muito 

afluente. 

Breves factos acerca dos alunos da turma 

Nível escolaridade: 4º ano 

Idade: Média=9, mínimo=8 máximo=10 

Género: 29.4% (5) alunos do sexo masculino, 64.7% (11) do sexo feminino, 

5.9% (1) alunos diversos 

Outras características da 

turma: 

Existem mais raparigas do que rapazes no grupo. A maior parte deles 

tem o alemão como língua materna e falam principalmente alemão 

em casa. 

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Não existiam alunos isolados na turma. 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Existiam 60 amizades neste grupo antes de implementar o programa 

de intervenção.  

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Contavam-se 560 tríades e 29 subgrupos. 

Centralidade: O grau de centralidade antes do programa era de 0.16. 

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Não existiam alunos isolados na turma. 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Depois da implementação do programa, existiam 62 amizades neste 

grupo. 
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Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Existem o mesmo número de tríades que antes da implementação do 

programa (560). No entanto, existem 58 subgrupos depois da 

implementação. 

Centralidade: O grau de centralidade diminuiu para 0.12. 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

A aluna 15 é do sexo feminino e tem 9 anos. A sua língua materna é o 

alemão e o seu desempenho académico é muito elevado. 

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

A aluna 15 está bem incluída no grupo. Ela tem 3 conexões recíprocas 

dentro da rede social (com os alunos 11, 13 e 14)  e nomeou dois 

outros alunos como seus amigos (alunos 3 e 7). Ela também faz parte 

de tríades. No entanto, ela encontra-se na margem da rede. Sete 

alunos nomearam-na como a aluna mais popular do grupo. 

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

A aluna 15 foi bem incluída no grupo desde o início do programa. Mas 

com a implementação do programa de intervenção, ela ainda 

consegue desenvolver as suas amizades e construir novas. 

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

Depois da implementação, a aluna 15 aparece mais no meio da rede 

social e aumentou bastante o número de conexões com outros alunos. 

Ela aparece no centro de um grupo. Ela tem conexões recíprocas com 

os alunos 8, 13, 11 e 14 e foi nomeada por vários outros alunos como 

sua amiga. 9 alunos nomearam-na como a aluna mais popular do 

grupo. 

Conclusão 

 

Todos os alunos já estavam integrados na rede social do grupo antes de implementar o 
programa. Não existem alunos isolados antes nem depois da implementação do programa de 
intervenção. O número de amizades e tríades manteve-se quase o mesmo. No entanto, o 
número de subgrupos quase duplicou depois da implementação.  

 

3.2.5. Estudo de caso 5 

Breves factos acerca da escola  
País: Áustria 

Escola: Escola Secundária 

Características da 

localização da escola: 

É uma escola secundária com foco em educação física. A escola 

encontra-se localizada nos arredores da cidade de Viena.  

Breves factos acerca dos alunos da turma  
Nível escolaridade: 5º ano 

Idade: Média=10.7, mínimo=10, máximo=12 

Género: 73.3% (11) alunos do sexo masculino, 26.7% (4) do sexo feminino 

Outras características da 

turma: 

Há muito mais rapazes do que raparigas neste grupo. 9 alunos não 

aprenderam alemão como língua materna.  

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Não existem alunos isolados. 
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Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Antes da implementação do programa de intervenção, contavam-se 

56 amizades neste grupo.  

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Existem 560 tríades e 34 subgrupos neste grupo. 

Centralidade: O grau de centralidade é de 0.14. 

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Não existem alunos isolados. 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Depois de implementar o programa, existem 66 amizades neste grupo. 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O número de tríades diminuiu para 455, mas o número de subgrupos 

aumentou para 60. 

Centralidade: O grau de centralidade é de 0.2. 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

O aluno 8 é do sexo masculino e tem 11 anos. A sua língua materna é 

o turco e ele fala principalmente turco com a sua família. O seu 

desempenho académico é mediano.  

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

Antes da implementação do programa de intervenção, o aluno 8 está 

na borda da rede social. Ele só tem uma amizade recíproca com o 

aluno 10. Ele nomeou o aluno 4 como seu amigo e foi nomeado pelo 

aluno 16.  Além disso, um aluno nomeou o aluno 8 como um dos mais 

populares do grupo,  dois alunos nomearam o aluno 8 como um dos 

alunos que bate ou pontapeia os outros e dois alunos nomearam-no 

como alguém que espalha rumores.  

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

A participação social do aluno 8 desenvolveu-se bem durante o 

programa de intervenção. Ele desenvolveu várias conexões novas 

dentro da rede social do grupo. 

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

Depois da implementação, o aluno 8 apareceu no centro da rede social 

do seu grupo. Ele manteve a sua relação recíproca com o aluno 10 e 

construiu muitas mais. Três dos seus colegas nomearam o aluno 8 

como um dos mais populares no grupo, um aluno nomeou o aluno 8 

como alguém que ajuda os outros. A somar ao referido, só um aluno o 

nomeou como alguém que bate ou pontapeia e apenas um aluno o 

nomeou como alguém que espalha rumores.  

Conclusão 

A rede social deste grupo desenvolveu-se com a implementação do programa de intervenção.  Apesar 

do número de tríades ter diminuído um pouco, o número de amizades e subgrupos aumentou e os 

alunos ficaram mais próximos dentro da rede social do grupo. O caso do aluno 8 demonstra que 

alguém que estava na borda da rede social pode melhorar bastante a sua participação social e a sua 

inclusão no grupo.  

 

3.3. Estudos de caso – Alemanha 

3.3.1. Estudo de caso 1 
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Breves factos acerca da escola  
País: Alemanha 

Tipo de escola: Escola Primária 

Características da 

localização da escola: 

Suburbana 

Breves factos acerca dos alunos da turma  
Nível escolaridade: 3º ano 

Idade: M = 9.17 anos; Min. = 8 anos; Max. = 11 anos 

Género: 9 alunos do sexo feminino; 12 do sexo masculino 

Outras características da 

turma: 

Alunos com NEE e origens migrantes 

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O grupo é caracterizado por várias amizades mútuas constituídas por 

díades e tríades.  

(Amizades no grupos: 72; subgrupos: 35) 

Centralidade: Um aluno tem um papel crucial no grupo. Este aluno recebe um 

elevado número de nomeações dos pares e conecta-se com amizades 

de díades e tríades 

(Grau de centralidade: 0.30) 

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O número de díades e tríades aumentou com a implementação do 

programa de intervenção. Em geral, os alunos dão e recebem mais 

nomeações depois do programa do que antes do programa de 

intervenção 

(Amizades no grupo: 94; subgrupos: 54) 

Centralidade: Alguns alunos têm papéis proeminentes no grupo pois recebem 

muitas nomeações de amizade dos seus pares e conectam-se com 

outras díades e tríades de amizade no grupo. 

(Grau de centralidade: 0.13) 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

Aluna do sexo feminino 

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

A aluna só tem uma amizade mútua no grupo, mas recebe várias 

nomeações dos seus colegas. 

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

./. 
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Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

A aluna tem várias mútuas amizades e participa de uma tríade.   

Conclusão 

A maioria dos alunos no grupo têm, pelo menos, uma amizade mútua.  Dois alunos não receberam 

qualquer nomeação antes da implementação do programa de intervenção Depois da implementação 

do programa de intervenção, estes dois alunos receberam nomeações de amizade por parte dos seus 

pares ou têm amizades mútuas com os seus pares.  Em relação à centralidade, antes da 

implementação do programa um aluno tinha uma posição central na rede do grupo. Este aluno 

recebeu um elevado número de nomeações de amizade dos seus pares e estava conectado a díades 

e tríades de amizade. Depois da implementação do programa, alguns alunos assumiram papéis 

proeminentes no grupo. As amizades mútuas entre os alunos mencionados antes da implementação 

do programa foram confirmadas após a intervenção. Aparentemente, os alunos nomearam um 

número superior de amigos depois da intervenção, comparativamente com o momento anterior à 

intervenção. 

 

3.3.2. Estudo de caso 2 

Breves factos acerca da escola  
País: Alemanha 

Tipo de escola: Escola Primária 

Características da 

localização da escola: 

Suburbana 

Breves factos acerca dos alunos da turma  
Nível escolaridade: 3º ano 

Idade: M = 8.60; Min. = 8 anos; Max. = 9 anos 

Género: 15 alunos do sexo feminino; 6 do sexo masculino 

Outras características da 

turma: 

Alunos com origens migrantes 

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Diversas díades e tríade de amizade foram encontradas. 

(Amizades no grupo: 67; subgrupos: 22) 

Centralidade: Vários alunos têm papéis proeminentes no grupo já que se conectam 

com diferentes díades e tríades de amizade. 

(Grau de centralidade: 0.12) 

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O número de nomeações parece ter aumentado. 

(Amizades no grupo: 74; subgrupos: 43) 

Centralidade: A posição central de alguns alunos é consistente. 
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(Grau de centralidade: 0.21) 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

Aluna do sexo feminino 

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

A aluna tem algumas amizades mútuas e recebe nomeações por parte 

dos seus colegas. 

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

./. 

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

A aluna tem agora uma posição central no grupo pois liga outras díades 

e tríades de amizade. 

Conclusão 

Em geral, o grupo é caracterizado por diversas díades e tríades de amizade. Só existem alguns alunos 

que não receberam nomeações nem antes nem depois da implementação do programa.  

Aparentemente, as nomeações de amizade são bastante consistentes antes e depois da 

implementação do programa de intervenção. No entanto, o número de nomeações aumentou depois 

da implementação da intervenção. Várias alunos têm papéis proeminentes no grupo antes e depois 

da intervenção pois ligam-se a outras díades e tríades de amizade. A centralidade destes alunos não 

mudou ao longo do tempo.   

 

3.3.3. Estudo de caso 3 

Breves factos acerca da escola  
País: Alemanha 

Tipo de escola: Escola Primária 

Características da 

localização da escola: 

Urbana 

Breves factos acerca dos alunos da turma  
Nível escolaridade: 3º ano 

Idade: M = 8.31 anos; Min = 8; Max = 10 

Género: 14 alunos do sexo feminino; 15 do sexo masculino 

Outras características da 

turma: 

Nenhum aluno com NEE, um novo aluno no grupo 

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Muitas díades 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Todos os alunos estão ligados de alguma forma no grupo. 

(Amizades no grupo: 132; subgrupos: 98) 

Centralidade: Alguns alunos têm várias nomeações e estão no centro das redes de 

amizade ou conectam-se a diferentes redes.   

(Grau de centralidade: 0.07) 
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Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Muitas díades 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Todos os alunos estão de alguma forma ligados uns aos outros dentro 

do grupo. 

(Amizades no grupo: 132; subgrupos: 186) 

Centralidade: Alguns alunos continuam numa posição central conectando-se a 

diferentes redes. 

(Grau de centralidade: 0.09) 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

Aluno do sexo masculino 

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

Antes do programa, o aluno só tinha uma nomeação por parte de um 

colega. 

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

./. 

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

Depois do programa, o aluno recebeu mais nomeações pelos seus 

colegas. 

Conclusão 

Pelo menos um aluno melhorou as suas relações no grupo após a intervenção. Em geral, o grupo é 

caracterizado por várias relações de amizade. Vários alunos têm papéis proeminentes no grupo antes 

e depois da implementação (i.e. centro do grupo de amizade ou ligação entre diferentes grupos). 

 

3.3.4. Estudo de caso 4 

Breves factos acerca da escola  
País: Alemanha 

Tipo de escola: Escola Primária 

Características da 

localização da escola: 

Rural 

Breves factos acerca dos alunos da turma  
Nível escolaridade: 3º 

Idade: M = 8.22 ; Min = 7; Max = 9 

Género: 6 alunos do sexo feminino; 15 do sexo masculino 

Outras características da 

turma: 

Alunos com NEE ou sem conhecimentos de alemão 

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Muitas díades 
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Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Todos os alunos estão de alguma forma ligados uns aos outros no 

grupo. 

(Amizades no grupo: 102; subgrupos: 123) 

Centralidade: Um aluno parece ter um papel especialmente proeminente no grupo 

e conecta diferentes redes de amizade. 

(Grau de centralidade: 0.12) 

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Muitas díades 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Dentro de um grupo maior, parecem existir mais amizades 

consolidadas. 

(Amizades no grupo: 103; subgrupos: 100) 

Centralidade: O aluno permanece numa posição bastante proeminente que liga 

diferentes redes. 

(Grau de centralidade: 0.19) 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

Aluno do sexo masculino 

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

Antes do programa, o aluno só tinha uma nomeação de um par. 

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

./. 

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

Depois do programa, o aluno recebeu mais nomeações por parte dos 

colegas e desenvolveu outra amizade mútua.  

Conclusão 

A rede de amizades no grupo consolidou-se. Em geral, as estruturas de amizade mantiveram-se. Pelo 

menos um aluno melhorou as suas relações depois da intervenção. Um aluno parece ter assumido 

uma posição diferente no grupo (i.e. depois da implementação do programa foi nomeado por outros 

pares). 

 

3.3.5. Estudo de caso 5 

Breves factos acerca da escola 
País: Alemanha 

Tipo de escola: Escola Primária 

Características da 

localização da escola: 

Rural 

Breves factos acerca dos alunos da turma 

Nível escolaridade: 4º ano 

Idade: M = 9.11; Min = 8; Max = 10 
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Género: 13 alunos do sexo feminino; 8 do sexo masculino 

Outras características da 

turma: 

Alunos com origens migrantes e com NEE  

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Muitas díades 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Todos os alunos estão de alguma forma ligados uns aos outros. 

(Amizades no grupo: 99; subgrupos: 77) 

Centralidade: Existem diversas estruturas de amizade no grupo. Alguns alunos 

parecem muito proeminentes. Outros alunos parecem ligar grupos de 

amizade diferentes. Desta forma, reconhecem-se dois grandes grupos.  

(Grau de centralidade: 0.15) 

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Muitas díades 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Todos os alunos estão de alguma forma ligados uns aos outros. 

(Amizades no grupo: 97; subgrupos: 87) 

Centralidade: Os dois grupos de amizades são ainda mais detetáveis e estas relações 

parecem estar consolidadas. Ainda parecem existir alunos que 

parecem muito proeminentes e alunos que se ligam a diferentes redes 

de amizade.  

(Grau de centralidade: 0.13) 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

Aluna do sexo feminino (com origens migrantes) 

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

Antes da implementação, a aluna não tinha nomeações. 

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

./. 

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

Depois da implementação, a aluna tinha amizades recíprocas. 

Conclusão 

Alguns alunos tiveram mais nomeações (recíprocas) após a implementação do programa. Em geral, a 

maioria das estruturas do grupo parecem permanecer estáveis ou consolidadas com o tempo. 
 

 

3.4. Estudos de caso – Grécia 

3.4.1. Estudo de caso 1 
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Breves factos acerca da escola  
País: Grécia 

Tipo de escola: Escola Primária 

Características da 

localização da escola: 

Urbana 

Breves factos acerca dos alunos da turma  
Nível escolaridade: 6º ano  

Idade: M = 12 anos; Min. = 12 anos; Max. = 12 anos 

Género: 7 alunos do sexo feminino; 5 do sexo masculino 

Outras características da 

turma: 

2 alunos com NEE e 2 alunos com origens culturais de um grupo 

minoritário (Roma) 

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Existem diversas amizades mútuas dentro da rede do grupo. 

Especificamente contam-se 45 amizades.  

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O grupo é caracterizado por muitas tríades. Especificamente, existem 

220 tríades e 26 subgrupos. 

A rede do grupo contém dois subgrupos distintos que representam 

diferentes grupos coesos determinados pelo género.  

Centralidade: O grau de centralidade é de 0.12. 

Uma aluna tem um papel crucial num dos subgrupos porque recebe 

um elevado número de nomeações e está ligada aos dois subgrupos.   

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

O número de amizades aumentou. Especificamente, depois da 

implementação contam-se 53 amizades.  

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O número de tríades no grupo permaneceu o mesmo enquanto que o 

número de subgrupos aumentou. Especificamente, contam-se 220 

tríades e 86 subgrupos.  

 A rede do grupo consiste em dois grandes subgrupos coesos 

determinados pelo género. As relações entre os membros de cada 

subgrupo melhoraram depois da implementação do programa de 

intervenção. Em geral, os alunos dão e recebem mais nomeações 

depois do programa de intervenção.   

Centralidade: O grau de centralidade é de 0.26. A aluna que teve um papel crucial 

dentro do seu subgrupo manteve a sua proeminência depois da 

implementação. A somar ao referido, outra aluna assumiu um papel 

proeminente no mesmo subgrupo, como indica o aumento do número 

de nomeações recebidas.   

 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

Aluno do sexo masculino com origens culturais (Roma) 
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Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

O aluno tem apenas uma amizade mútua no grupo e recebeu apenas 

uma outra nomeação não recíproca.   

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

./. 

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

O aluno tem duas amizades mútuas depois da implementação do 

programa e faz parte de uma tríade de amizade. 

Conclusão 

Antes da implementação não existiam isolados. Podiam-se identificar dois subgrupos distintos com 

base no género. Todos os alunos tinham pelo menos uma amizade mútua no grupo. As amizades 

mútuas entre os alunos identificadas antes da implementação foram confirmadas após a 

implementação. A somar ao referido, depois da implementação, o número de amizades detetadas na 

rede aumentou. Em relação à centralidade, antes da implementação do programa de intervenção, 

um aluno assume uma posição central na rede do grupo. Depois da implementação, dois alunos 

assumiram papéis proeminentes no grupo. Finalmente, os dois subgrupos distintos saíram 

fortalecidos depois da implementação do programa.  Em geral, os alunos dão e recebem mais 

nomeações depois do programa de intervenção. 

 

3.4.2. Estudo de caso 2 

Breves factos acerca da escola  
País: Grécia 

Tipo de escola: Escola Primária 

Características da 

localização da escola: 

Urbana 

Breves factos acerca dos alunos da turma  
Nível escolaridade: 5º ano 

Idade: M = 11; Min. = 11 anos; Max. = 11 anos 

Género: 10 alunos do sexo feminino; 11 do sexo masculino 

Outras características da 

turma: 

7 alunos com NEE e 3 alunos de etnias minoritárias 

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Existem várias amizades mútuas (N=84) dentro da rede do grupo 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O grupo é caracterizado por 1330 tríades e 181 subgrupos. 

A rede do grupo contém dois subgrupos distintos que representam 

diferentes grupos coesos determinados pelo género.   

Centralidade: O grau de centralidade é de 0.13. Nenhum aluno assume um papel 

proeminente no seu subgrupo. 

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 
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Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Registou-se um ligeiro aumento de amizades mútuas na rede do grupo 

(N=89) 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O grupo é caracterizado por 1330 tríades e 88 subgrupos. 

Já não existe uma distinção entre subgrupos. Todos os alunos estão 

ligados aos colegas de ambos os géneros.   

Centralidade: O grau de centralidade é de 0.12. 

Duas alunas assumiram proeminência dentro da rede do grupo.  Estas 

duas alunas têm um papel central na rede e agora estabelecem ligação 

entre dois subgrupos anteriormente distintos. (i.e. podem ser vistas 

como “pontes”). 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

Aluno de uma minoria étnica. 

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

Este aluno é um isolado, i.e.,  apenas fez uma nomeação antes da 

implementação do programa e não recebeu nenhuma nomeação por 

parte dos seus colegas. 

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

./. 

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

O status social deste aluno dentro da rede do seu grupo melhorou.  

Especificamente, este aluno agora nomeia 3 amigos e recebe uma 

nomeação.   

Conclusão 

Em geral, o grupo é caracterizado por diversas díades e tríades de amizade. Distinguiam-se dois 

subgrupos distintos baseados no género antes da implementação do programa. Depois da 

implementação, estes dois grupos conectaram-se e já não formam dois subgrupos separados.    

Existe apenas um aluno que não recebeu nenhuma nomeação antes da implementação e, como 

resultado, pode ser caracterizado como isolado.  Este aluno é proveniente de uma minoria étnica e 

apenas nomeou um dos seus colegas. Depois da implementação, este aluno recebeu uma nomeação 

de um colega e nomeou três dos seus colegas.  A somar ao referido, duas alunas assumiram uma 

posição central na rede do grupo depois da implementação do programa. Estas alunas servem agora 

de pontes, ligando os dois subgrupos anteriormente distintos. 

 

3.4.3. Estudo de caso 3 

Breves factos acerca da escola  
País: Grécia 

Tipo de escola: Escola Primária 

Características da 

localização da escola: 

Urbana 

Breves factos acerca dos alunos da turma  
Nível escolaridade: 4º ano 

Idade: M = 10 anos; Min = 10; Max = 10 
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Género: 7 alunos do sexo feminino; 8 do sexo masculino 

Outras características da 

turma: 

2 alunos com NEE, nenhum aluno proveniente de minorias étnicas  

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Existem 34 amizades mútuas. 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O grupo é caracterizado por 364 tríades e 18 subgrupos. 

Todos os alunos estão de alguma forma ligados. Não existem 

subgrupos distintos.   

Centralidade: O grau de centralidade é de 0.21. 

Existem dois alunos que receberam muitas nomeações, mas nem 

todas são recíprocas. 

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Houve um aumento do número de amizades. Especificamente, 

contam-se 43 amizades.  

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O grupo é caracterizado por 455 tríades e 31 subgrupos.  

A situação parece ter melhorado. Todos os alunos estão de alguma 

forma ligados entre si. 

Centralidade: O grau de centralidade é de 0.16. 

Os mesmos dois alunos considerados populares antes da 

implementação continuaram a sê-lo depois da intervenção e, ainda, 

responderam de forma recíproca a algumas das nomeações que 

receberam. 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

Aluna com NEE 

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

Antes da implementação, uma aluna nomeou cinco dos seus pares, 

mas não recebeu nomeações por parte dos seus colegas. 

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

./. 

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

Depois da intervenção, esta aluna nomeou os mesmos colegas e dois 

deles nomearam-na de volta, o que indica o desenvolvimento de duas 

amizades. 

Conclusão 

Observou-se um aumento substancial no número de amizades detetadas no grupo depois da 

implementação. Além disso, o programa mostrou-se bem sucedido ao facilitar a participação social 

de uma aluna com NEE. Especificamente esta aluna desenvolveu duas amizades. Em relação à 

centralidade, dois alunos têm papéis proeminentes antes e depois da implementação e, mais 
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importante, depois da intervenção, estes dois alunos nomearam de volta alguns dos alunos que os 

nomearam.  

 

3.4.4. Estudo de caso 4 

Breves factos acerca da escola  
País: Grécia 

Tipo de escola: Escola Primária 

Características da 

localização da escola: 

Urbana 

Breves factos acerca dos alunos da turma  
Nível escolaridade: 4º ano 

Idade: M = 10; Min = 10; Max = 10 

Género: 9 alunas do sexo feminino; 6 do sexo masculino 

Outras características da 

turma: 

4 alunos com NEE e 1 aluno de uma etnia minoritária 

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Existem várias amizades mútuas. Especificamente, contam-se 72 

amizades.  

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O grupo é caracterizado por 455 tríades e 105 subgrupos.  

Todos os alunos estão de alguma forma conectados. Não existem 

subgrupos distintos.   

Centralidade: O grau de centralidade é de 0.21. 

Existem quatro alunos com um papel proeminente na rede do grupo 

porque receberam e deram várias nomeações. Um destes alunos 

desempenha um papel importante ao conectar o centro da rede do 

grupo com dois casos distantes.  

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

O número de amizades mútuas permaneceu estável.  

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O grupo é caracterizado por 455 tríades e 48 subgrupos.  

Todos os alunos estão conectados. Não existem subgrupos distintos.  

Centralidade: O grau de centralidade é de 0.15. 

Os mesmos quatro alunos mantêm o seu papel central dentro da rede 

do grupo.   

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

Aluno do sexo masculino 

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

Antes da implementação, o aluno apenas nomeou um dos seus 

colegas. A sua nomeação foi recíproca, resultando numa amizade.  

Desenvolvimento da 

participação social no 

./. 
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âmbito do programa de 

intervenção: 

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

Depois da intervenção, este aluno nomeou quatro dos seus colegas, 

dois quais foram recíprocos, resultando em amizades mútuas.  

Conclusão 

O número de amizades dentro desta rede permaneceu quase o mesmo. No entanto, existem casos de 

alunos que demonstraram melhorias no seu status sociométrico. Especificamente, um aluno que antes 

da implementação era socialmente negligenciado e que apenas tinha uma amizade mútua e sem outras 

ligações dentro da rede, assumiu uma posição diferente depois da intervenção. Este aluno nomeou 

quatro pares e formou relações mútuas com dois amigos. Em relação à centralidade, os mesmos quatro 

alunos que assumiram um papel central antes da implementação continuam a fazê-lo depois da 

intervenção.  

 

3.4.5. Estudo de caso 5 

Breves factos acerca da escola  
País: Grécia 

Tipo de escola: Escola Primária 

Características da 

localização da escola: 

Urbana 

Breves factos acerca dos alunos da turma  
Nível escolaridade: 5º ano  

Idade: M = 11; Min = 11; Max = 11 

Género: 12 alunos do sexo feminino; 7 do sexo masculino 

Outras características da 

turma: 

5 alunos com NEE e 2 alunos de minorias étnicas  

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Existem muitas amizades mútuas. Especificamente, contam-se 48 

amizades. 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O grupo é caracterizado por 286 tríades e 56 subgrupos.  

Todos os alunos estão conectados entre si. Não existem subgrupos 

distintos.  

Centralidade: O grau de centralidade é de 0.16. 

Existe uma aluna que tem um papel proeminente na rede do grupo 

porque ela recebeu bastante mais nomeações do que os seus colegas 

e ela tem duas amizades mútuas.   

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Existe um aumento no número de amizades entre os alunos. 

Especificamente, contam-se 63 amizades.  

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O grupo é caracterizado por 680 tríades e 65 subgrupos.  

Todos os alunos estão de alguma forma conectados. Não existem 

subgrupos distintos.   
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Centralidade: O grau de centralidade é de 0.15. 

A aluna que assumiu um papel proeminente antes da implementação 

manteve e ainda fortaleceu a sua posição após a intervenção. Ela 

recebeu mais nomeações e formou mais uma amizade mútua.  

 

 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

Aluna do sexo feminino 

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

Antes da intervenção, a aluna recebeu uma nomeação  

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

./. 

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

Depois da intervenção, a aluna recebeu mais nomeações e formou 

duas amizades recíprocas. 

Conclusão 

Todos os alunos estão conectados tanto antes como depois da implementação da intervenção. Existe 

um aumento de amizades entre os alunos. Uma aluna destacou-se como figura proeminente antes 

da implementação da intervenção, o que foi reforçado depois da intervenção. Observou-se uma 

melhoria substancial no status social de uma aluna no seguimento da implementação do programa.  

Especificamente, enquanto antes da intervenção esta aluna apenas tinha recebido uma nomeação, 

depois da intervenção ela recebeu mais nomeações e estabeleceu duas amizades.   

 

3.5. Estudos de caso – Portugal 

3.5.1. Estudo de caso 1 

Breves factos acerca da escola  
País: Portugal 

Tipo de escola: Escola Básica do 1ºciclo 

Características da 

localização da escola: 

Urbana 

Breves factos acerca dos alunos da turma  
Nível escolaridade: 2º ano 

Idade: M = 8 anos; Min. = 7 anos; Max. = 8 anos 

Género: 9 alunos do sexo feminino; 10 do sexo masculino 

Outras características da 

turma: 

1 aluno com dificuldades comportamentais socio-emocionais 

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Não existem alunos isolados neste grupo 
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Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Existem várias amizades mútuas (N=87) dentro da rede do grupo 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O grupo é caracterizado por várias tríades. Especificamente, contam-

se 816 tríades e 75 subgrupos 

Centralidade: O grau de centralidade é de 0.07. 

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Não existem alunos isolados neste grupo 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

 

O número de amizades aumentou (N=90) 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O número de tríades no grupo permaneceu elevada, aumentando para  

969. Contam-se 71 subgrupos. 

A rede do grupo contém dois subgrupos distintos que representam 

diferentes grupos coesos, com dois alunos a desempenhar um papel 

crucial a ligar ambos os subgrupos.   

Centralidade: O grau de centralidade é de 0.16 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

Aluno 17 – aluno do sexo masculino com dificuldades 

comportamentais socio-emocionais 

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

O aluno tem apenas duas amizades mútuas no grupo – os alunos 16 e 

19. Ele nomeou mais três amigos (9, 18 e 20). 

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

./. 

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

O aluno manteve as duas amizades mútuas depois da implementação. 

Ele foi nomeado por mais um amigo (18, um amigo que ele selecionou 

antes da intervenção, mas não depois).  

Conclusão 

Não existiam isolados no grupo antes nem depois da implementação do programa de intervenção. O 

número de tríades aumentou, mas o número de subgrupos diminuiu um pouco. Além disso, depois 

da implementação do programa de intervenção, dois subgrupos tornaram-se mais proeminentes, 

fortalecendo as relações com os seus membros. Observou-se um pequeno efeito positivo no aluno 

17, confirme descrito anteriormente. 

 
3.5.2. Estudo de caso 2 

Breves factos acerca da escola  
País: Portugal 

Tipo de escola: Escola Básica do 1ºciclo 

Características da 

localização da escola: 

Urbana 

Breves factos acerca dos alunos da turma  
Nível escolaridade: 2º ano 

Idade: M = 8; Min. = 7 anos; Max. = 8 anos 
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Género: 10 alunos do sexo feminino; 8 do sexo masculino 

Outras características da 

turma: 

1 aluno com Transtorno do Espectro do Autismo e 4 alunos 

identificados como desafiantes em termos de comportamento. 

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Existem várias amizades mútuas (N=81) dentro da rede do grupo.  

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O grupo é caracterizado por várias tríades (816) e 73 subgrupos. 

Este grupo tem três alunos que parecem afastados da rede social do 

grupo no início da intervenção - alunos 8, 15 e 17. 

Centralidade: O grau de centralidade é de 0.16. 

Alguns alunos assumem um papel proeminente no grupo, sendo 

nomeados por vários pares (e.g., alunos 1, 2 e 5). 

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Existe um pequeno aumento nas amizades mútuas dentro da rede do 

grupo (N=86) 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Existe exatamente o mesmo número de tríades depois da 

implementação (816) e os subgrupos diminuíram ligeiramente para 

71. Os alunos que pareceram fora da rede social no início 

aproximaram-se um pouco do resto do grupo, recebendo mais 

nomeações dos pares. 

Centralidade: O grau de centralidade aumentou para 0.29. 

As nomeações estão um pouco mais distribuídas entre os alunos, 

parecendo refletir um fortalecimento das relações entre os alunos. 

Um aluno (aluno 18) – não era um dos mais proeminentes antes da 

intervenção – agora parece assumir um papel de liderança em 

conectar os pares.   

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

Aluno 17 – aluno do sexo masculino com Transtorno do Espectro do 

Autismo 

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

Este aluno estava isolado, i.e., não recebeu nenhuma nomeação dos 

seus colegas antes da implementação do programa. Ele nomeou cinco 

amigos, mas a nomeação não foi recíproca. O aluno estava 

completamente fora da rede social do grupo. 

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

O aluno 17 estava fora da rede social do grupo no início da 

implementação.  O professor reportou que, durante o programa, o 

grupo deu mais atenção aos alunos com menos participação, por 

exemplo, não deixando nenhum colega fora das atividades e dando 

mais oportunidades de participação. 
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Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

O status social deste aluno dentro da rede social do grupo melhorou. 

Este aluno agora é nomeado por dois colegas como amigo.  

Conclusão 

Em geral, o grupo é caracterizado por diferentes padrões de relações. Antes da intervenção, alguns 

alunos foram claramente identificados com um papel proeminente no grupo e como os mais 

populares do grupo. Este cenário mudou, sendo a nomeação distribuída de forma mais uniforme 

entre alunos. A reforçar esta ideia, antes da implementação do programa, alguns alunos estavam na 

posição oposta, com uma ou nenhuma nomeação. Esta situação melhorou especialmente para o 

aluno 17. 

 
3.5.3. Estudo de caso 3 

Breves factos acerca da escola  
País: Portugal 

Tipo de escola: Escola Básica do 1ºciclo 

Características da 

localização da escola: 

Urbana 

Breves factos acerca dos alunos da turma  
Nível escolaridade: 4º ano 

Idade: M = 10 anos; Min =9; Max = 10 

Género: 8 alunos do sexo feminino; 13 do sexo masculino 

Outras características da 

turma: 

2 alunos com NEE, não há alunos de minorias étnicas.  

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Existem muitas amizades mútuas (N=78).  

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O grupo é caracterizado por várias tríades (1540) e 65 subgrupos. 

No entanto, alguns alunos estavam em risco de isolamento, uma vez 

que foram nomeados como amigos por apenas um ou dois colegas. 

Estes alunos também nomearam poucos amigos. 

Centralidade: O grau de centralidade é de 0.17 

Alguns alunos receberam muitas nomeações, mas nem todas foram 

recíprocas. 

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Houve um aumento no número de amizades (N=82) 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Existe exatamente o mesmo número de tríades depois da 

implementação (1540) e os subgrupos aumentarem para 86. Depois 

da intervenção, ao alunos anteriormente identificados como estando 

em risco continuaram fora da rede social do grupo, recebendo poucas 

(uma ou duas) nomeações como amigos.  

Centralidade: O grau de centralidade diminuiu para 0.16. 
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Dois alunos (aluno 11 e 22) parecem assumir agora um papel 

proeminente interligando os dois subgrupos. 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

Aluna 12 – Aluna com dificuldades de aprendizagem 

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

Antes da intervenção, a aluna 12 nomeou cinco dos seus pares e 

recebeu uma nomeação por parte dos seus colegas – uma relação 

recíproca.  

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

A participação social da aluna 12 registou um ligeiro aumento, sendo 

nomeada como amiga por dois colegas depois da intervenção.  

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

Depois da implementação do programa de intervenção, a aluna 12 

continuou a nomear cinco amigos. Duas das nomeações anteriores 

foram repetidas e são agora recíprocas, o que indica o 

desenvolvimento de duas amizades.   

Conclusão 

Não existem isolados no grupo nem antes nem depois da implementação do programa de 

intervenção. O número de amizades mútuas aumentou, assim como o número de subgrupos. Depois 

da implementação do programa de intervenção, dois subgrupos tornaram-se mais proeminentes, 

estando interligados por dois alunos.  Além disso, a aluna analisada neste grupo desenvolveu duas 

amizades ao longo da intervenção.  

 

 

3.5.4. Estudo de caso 4 

Breves factos acerca da escola  
País: Portugal 

Tipo de escola: Escola Básica do 1ºciclo 

Características da 

localização da escola: 

Urbana 

Breves factos acerca dos alunos da turma  
Nível escolaridade: 3rd grade 

Idade: M = 9 anos; Min =8; Max = 9 

Género: 10 alunos do sexo feminino; 12 do sexo masculino 

Outras características da 

turma: 

1 aluno com Transtorno do Espectro do Autismo, 1 aluno com 

dificuldades de aprendizagem 

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Existiam muitas amizades mútuas (N=119).  
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Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O grupo é caracterizado por muitas tríades (2925) e 122 subgrupos. 

No entanto, alguns alunos estavam em risco de isolamento, 

especificamente os alunos 4 e 5.  O primeiro não foi nomeado como 

amigo pelos colegas e o segundo teve uma nomeação.   

Centralidade: O grau de centralidade é de 0.16 

Existem quatro alunos que receberam muitas nomeações, 

desempenhando um papel proeminente no grupo. Estes alunos 

parecem conectar dois grupos que o professor ajudou a identificar – 

um grupo formado por alunos que aprendem mais depressa, 

respondem prontamente a desafios lançados pelo professor e um 

outro grupo formado por alunos que parecem demorar mais, 

necessitando de mais tempo para aprender, para realizar os exercícios.  

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Aumentou o número de amizades (N=110) 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

Existem menos tríades depois da implementação (1540) e os 

subgrupos aumentaram para 124. Depois da intervenção, um dos 

alunos anteriormente identificado como estando em risco social foi 

selecionado por um colega e essa nomeação foi recíproca. 

Centralidade: O grau de centralidade aumentou para 0.20. 

Os dois grupos identificados antes da intervenção permaneceram 

estáveis apesar de apenas um dos alunos ter mantido um papel mais 

proeminente, recebendo nomeações por parte de mais de metade dos 

colegas. 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

Aluna 4 – Aluna do sexo feminino com dificuldades de aprendizagem   

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

Antes da intervenção, a aluna 4 não foi nomeada pelos seus colegas. 

O professor reportou que esta aluna comentava muitas vezes em casa 

que se sentia isolada na escola. 

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

A participação social da aluna 4 registou um ligeiro aumento, tendo 

esta sido nomeada como amiga por parte de um colega depois da 

intervenção – uma amizade recíproca. O professor reportou que ao 

longo da intervenção sentiu que o grupo estava mais preocupado em 

envolver todos os colegas nas atividades.   

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

Depois da implementação do programa, a aluna 4 nomeou cinco 

amigos, uma das quais recíproca, indicando o desenvolvimento de 

uma amizade.    

Conclusão 

Não existem isolados no grupo nem antes nem depois da implementação do programa de 

intervenção.  Existiam dois subgrupos que permaneceram estáveis ao longo da intervenção. O grupo 

foi marcado por um grupo de alunos com um papel central, nomeados pela maioria dos seus colega.  
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Depois da implementação do programa, só um destes alunos manteve a sua posição. A somar ao 

referido, a aluna sob análise neste grupo desenvolveu uma amizade ao longo da intervenção.  

 

3.5.5. Estudo de caso 5 

Breves factos acerca da escola  
País: Portugal 

Tipo de escola: Escola Básica do 1ºciclo 

Características da 

localização da escola: 

Urbana 

Breves factos acerca dos alunos da turma  
Nível escolaridade: 3rd grade 

Idade: M = 9 anos; Min =8; Max = 9 

Género: 8 alunos do sexo feminino; 10 do sexo masculino 

Outras características da 

turma: 

1 aluno com dificuldades de aprendizagem 

Dinâmica da turma antes da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Existiam muitas amizades mútuas (N=83).  

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O grupo é caracterizado por muitas 816 tríades e 71 subgrupos. 

A professora referiu que um aluno sentia-se excluído da turma – aluno 

2. Esta informação foi confirmada na rede social.   

Centralidade: O grau de centralidade é de 0.18 

Esta turma tem 1 aluno com menos amigos – aluno 2 tem apenas 1 

amizade. A turma parece organizar-se em dois sub-grupos, e dois 

alunos parecem desempenhar um papel proeminente, sendo 

nomeados por vários colegas do sub-grupo (e.g., 4,15 ,16 e 12 e 13)  

Dinâmica da turma depois da implementação do programa de intervenção 

Isolados: Nenhum 

Amizades 

(díade/reciprocidade): 

Diminuiu ligeiramente o número de amizades (N=80) 

Grupos (tríades, 

subgrupos): 

O número de tríades após a implementação permaneceu o mesmo 

(n=816) e os cliques aumentaram para 138. Após a intervenção, o 

aluno previamente identificado como em risco (aluno 2) foi 

selecionado por três colegas, aos quais retribuiu. 

Centralidade: O grau de centralidade diminuiu para 0.16. 

Os dois grupos identificados antes da intervenção permaneceram 

estáveis e parece ter sido criado um terceiro subgrupo. 

Estudo de caso integrado com foco num aluno 

Breves factos acerca do 

aluno: 

Aluna 2 – Aluna do sexo feminino com dificuldades de aprendizagem   



 42 

Papel do aluno no grupo 

antes da implementação do 

programa: 

Antes da intervenção, a aluna 2 foi nomeada por dois colegas e 

nomeou três colegas como melhores amigos. Apenas uma nomeação 

foi recíproca. 

Desenvolvimento da 

participação social no 

âmbito do programa de 

intervenção: 

A participação social da aluna 2 registou um ligeiro aumento. A 

amizade recíproca registrada antes da intervenção permaneceu 

estável e foram encontradas duas novas amizades recíprocas. A 

professora relatou que o grupo ficou mais coeso após a intervenção. 

As amizades que já existiam permaneceram, mas os alunos que 

estavam mais na periferia da rede social formaram novas amizades 

entre si.  

Papel do aluno no grupo 

depois da implementação 

do programa: 

Depois da implementação do programa, a aluna 2 nomeou três 

amigos. Estes três amigos também nomearam a aluna.    

Conclusão 

Não existem alunos isolados na turma nem antes nem depois da implementação do programa de 

intervenção.  No entanto, a professora relatou que a turma inclui uma aluna que relatou sentir-se 

excluído pelos colegas. Existiam dois subgrupos na turma que se mantiveram estáveis durante toda a 

intervenção. Os dados também mostraram que os alunos que estavam mais na periferia da rede social 

parecem ter formado um terceiro subgrupo. A aluna em análise nesta turma desenvolveu duas 

amizades ao longo da intervenção. 
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4. Avaliação dos professores 

4.1. Professores austríacos 

Os professores austríacos que implementaram o programa de intervenção FRIEND-SHIP 

foram entrevistados para se obter a sua perspetiva acerca do programa de intervenção e 

do seu potencial efeito na participação social dos alunos. Os professores deram feedback 

positivo acerca do programa de intervenção FRIEND-SHIP. Os professores observaram 

principalmente uma melhoria da participação social dos alunos devido à implementação 

do programa. A rotina semanal ajudou os alunos a internalizar competências sociais:  “Eu 

diria que, devido a estas sessões, devido a esta rotina de recordações semanais, do que a 

amizade significa, o que fazer, que isto foi muito bem consolidado. Como eu já tinha dito, 

o grupo já era bastante social, mas eu diria que eles foram relembrados quase numa base 

diária [...] e assim é de certa forma mais internalizado e rotineiro e isso ajudou muito, eu 

acho”. 

Os professores também apreciaram o desenvolvimento da comunidade de grupo: 

“Também nos tornamos ainda mais uma equipa”. E de acordo com os professores, as 

sessões do FRIEND-SHIP ajudaram a formar novas amizades, conforme descrito na seguinte 

citação: “Depois do programa FRIEND-SHIP, mudamos a disposição dos lugares, e 

surpreendentemente, encontraram-se novos vizinhos, que ainda não tinham tido contacto 

anteriormente”. Uma outra situação concreta descrita por um professor que prova a sua 

perceção de melhoria é a seguinte: “No início de um novo ano letivo, cada criança escreveu 

o que queria melhorar durante o ano. E algumas alunas que estavam sempre a causar 

problemas, indicaram que não queriam discutir tanto e que iam tentar ser mais 

simpáticas”. 

A somar ao referido, os professores apreciaram as atividades do programa e a diversidade 

das diferentes atividades. De acordo com os professores, os seus alunos divertiram-se 

durante as sessões: “Os alunos gostaram muito deste programa, tenho de dizer que o 

programa foi muito bem recebido pelas crianças e elas estavam sempre ansiosos por ele”. 

Adicionalmente, os professores reportaram o impacto do programa de intervenção 

FRIEND-SHIP nas suas competências profissionais devido às novas ideias que obtiveram 

através do programa e do incentivo para se focarem mais em aspetos sociais: “Agora, tento 
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que as crianças procurem soluções, e  não dizer-lhes logo no início, vamos fazer assim; 

assim as crianças pensam como podem resolver os seus conflitos.” 

No entanto, os professores também deram sugestões de melhoria.  Falaram sobre a 

pressão do tempo em algumas sessões e de nem sempre conseguirem reagir de forma 

apropriada devido à falta de tempo. Os professores também sugeriram estender o 

programa ou continuar as atividades para atingir um melhor impacto nos alunos a longo 

prazo: “As atividades são apropriadas, mas isto deveria ser feito e repetido com as crianças 

durante mais tempo. [...] Cada atividade é excelente, mas cada atividade não mostra logo 

um impacto a longo prazo. Neste momento os alunos podem refletir sobre isso, mas tem 

de se repetir e aumentar várias vezes”. 

 

4.2. Professores alemães 

Em geral, os professores alemães que implementaram o programa de intervenção FRIEND-

SHIP com os seus grupos durante o período de seis semanas avaliaram o programa 

positivamente. Assim, sublinharam que o programa de intervenção FRIEND-SHIP é um 

programa bem preparado para desenvolver a participação social de alunos entre os 8 e os 

12 anos dentro e fora da sala de aula. Pois durante as atividades de intervenção, os alunos 

tiveram a oportunidade de pensar acerca das suas interações sociais com os seus pares e 

as suas competências sociais, o que, de acordo com os professores, é uma experiência 

valiosa para os alunos e resultou no aumento da participação social na sala e no 

desenvolvimento positivo das suas competências sociais. 

No entanto, os professores que implementaram o programa de intervenção FRIEND-SHIP 

apresentaram também algumas sugestões construtivas e comentários, por exemplo em 

relação à realização coerente da intervenção que foi incluída no final do programa. Desta 

forma, os alunos tiveram a oportunidade de construir consistência entre sessões, ativar o 

seu conhecimento prévio, e refletir no que aprenderam sobre amizades, interações sociais 

com pares e as suas competências sociais, o que pode resultar em efeitos de aprendizagem 

a longo prazo. Para além disso, os professores frisaram que algumas das atividades do 

FRIEND-SHIP tiveram de ser adaptadas às necessidades individuais e competências dos 

alunos, ao tamanho do grupo, e ao tempo disponível para serem eficazes. Finalmente, os 

professores estão convencidos que os efeitos do programa de intervenção  FRIEND-SHIP 
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para desenvolver a participação social dos alunos seria ainda maior se o programa fosse 

implementados em etapas anteriores do desenvolvimento social dos alunos.    

Em suma, os professores indicaram que os seus alunos realmente gostaram das atividades 

em cada sessão. Alguns alunos também expressaram sentir falta das atividades do FRIEND-

SHIP. 

 

4.3. Professores gregos 

Os cinco professores gregos que implementaram o programa FRIEND-SHIP com os seus 

grupos deram um feedback positivo. Especificamente, foram unânimes em concluir que o 

programa se mostrou bem sucedido no desenvolvimento da participação social de todos 

os alunos.  Adicionalmente, os professores reportaram que o programa estava bem 

estruturado, com atividades adequadas à idade dos alunos e de fácil implementação.  

Assim, indicaram:  

“Não há dúvida que este é um programa bem estruturado. Foi a primeira vez que 

implementei um programa assim na nossa escola e posso dizer com confiança que o 

programa desenvolveu relações positivas entre os alunos participantes, em especial 

aqueles que eram anteriormente excluídos”. 

Em relação às atividades, os professores gregos que implementaram o programa nos seus 

grupos comentaram acerca da sua natureza divertida, que resultou na expressão de 

felicidade e alegria por parte dos alunos.   

“Foi muito bom ver os meus alunos a serem positivos e entusiastas acerca do programa. 

Eles estavam sempre a antecipar as sessões do programa, o que é certamente um bom 

sinal. Durante as sessões eles pareciam estar a passar um bom momento, a seguir os 

procedimentos com grande ânsia [...] além disso, eles nunca reclamaram por perder o 

nosso horário regular e ao fim de cada sessão parecerem muito orgulhosos das suas 

criações. Eles realmente gostaram do programa FRIEND-SHIP”. 

No entanto, a implementação do programa também envolveu alguns desafios. Por 

exemplo, em algumas atividades, os professores reportaram que os estudantes estavam 

inicialmente relutantes em expressar e partilhar as suas experiências pessoais e emoções. 

Assim indicaram:  

“Eu fiquei com a impressão de que em algumas sessões que requerem que os alunos 

expressem e partilhem as suas emoções, alguns alunos estavam um pouco hesitantes em 
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falar sobre si mesmos, talvez se sentissem vulneráveis por partilhar os seus problemas 

pessoais com os seus pares, especialmente aqueles alunos que tendem a ser mais tímidos 

e um pouco mais afastados do grupo de pares. As atividades de aquecimento foram úteis 

em estimular os alunos, mas em alguns momentos senti que, como professor, eu tinha de 

os motivar a abrirem-se com os seus colegas”. 

Finalmente, a maioria dos professores gregos que implementaram o programa deram 

algumas sugestões úteis que foram incorporadas no final do programa de intervenção. 

Especificamente, algumas sessões, de acordo com os professores, eram particularmente 

demoradas e geralmente era difícil completar todas as atividades da sessão dentro dos 45 

minutos do tempo escolar típico. A este respeito, eles recomendaram um planeamento 

cuidado de forma a que as sessões sejam implementadas durante períodos de tempo 

superiores (i.e. dois tempos escolares consecutivos).  

 

4.4. Professores portugueses 

Os cinco professores portugueses que implementaram o programa FRIEND-SHIP 

reportaram efeitos positivos da intervenção nos alunos, notando que os grupos ganharam 

consciência das necessidades e sentimentos dos outros. O espírito de ajuda mútua e o 

desenvolvimento de valores como o respeito pelos outros foram os aspetos mais 

sublinhados pelos professores, que também apreciaram o desenvolvimento das interações 

entre os alunos. Os grupos apresentados aqui incluíram alunos com alguns tipos de suporte 

adicional. Os professores reportaram que algumas vezes notava-se que estes alunos não 

eram escolhidos para atividades de grupo ou jogos, e depois da intervenção, estes alunos 

já não eram deixados para trás. A somar ao referido, verificaram que, em alguns grupos, 

com subestruturas bem definidas inicialmente, que revelavam uma separação entre “bons 

alunos” e “alunos não tão bons”, depois da intervenção, estes subgrupos diluíram-se.  Além 

disso, alguns comportamentos inaceitáveis por parte dos alunos anteriores à intervenção 

diminuíram com o envolvimento no programa (“Eles gostam muito de criticar os seus 

colegas e é muito difícil de lidar com isto porque sempre que alguém não responde ao que 

é perguntado, os pares fazem troça, inibindo o aluno ou criando conflitos”). 

Em relação à intervenção, os professores apreciaram positivamente a sua estrutura e 

atividades. Eles referiram que durante a intervenção os alunos estavam ansiosos por 

realizar as atividades do programa FRIEND-SHIP. A natureza experiencial das atividades do 



 48 

programa, nas quais os alunos tinham de se mover, experienciar vários sentimentos e 

colocar-se no lugar dos outros, ajudou a aumentar a motivação dos alunos. Os alunos 

também sublinharam a contribuição do programa para refletir acerca de alguns aspetos 

das suas práticas. Por exemplo, alguns professores mencionaram que era difícil para eles 

identificar regras de comportamento formuladas de forma positiva com os alunos 

(“Quando estávamos a criar o contrato social como um grupo, pensei que costumo dizer 

“Não faças isto”, “Não faças aquilo” e que essa era a razão para os meus alunos não 

conseguirem expressar regras de forma positiva. Fui para casa a pensar nisso e agora estou 

a fazer um esforço para mudar”). Também foi difícil envolver os alunos nas atividades de 

role-playing e dramatização – especialmente no início do programa –, pois os alunos não 

estão habituados a este tipo de atividades, apesar de elas terem contribuído para atenuar 

as críticas que muitas vezes existem nos grupos (“Tive muitas vezes de servir de modelo, 

encorajar os alunos a participar e envolverem-se no role-playing”).  

Os professores também identificaram alguns aspetos críticos para os quais adicionaram 

sugestões de melhoria: duração das sessões – por vezes foi difícil completar algumas das 

sessões dentro do tempo estipulado; a duração da intervenção – os professores sugeriram 

estender a duração do programa de intervenção FRIEND-SHIP para além das 6 semanas, e 

que poderia até existir como um projeto anual, implementado ao longo de todo o ano 

letivo; descrições mais detalhadas das sessões de forma a aumentar a confiança dos 

professores acerca da forma de abordar os tópicos trabalhados.   
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5. Conclusão 

A participação social dos alunos é uma condição essencial para o sucesso da educação inclusiva 

nas escolas primárias e secundárias.  Assim, o principal objetivo da educação inclusiva é o 

desenvolvimento de relações positivas e de amizade entre todos os alunos da sala.  No entanto, 

existem alunos que são significativamente afetados pela exclusão social (Avramidis, Avgeri, & 

Strogilos, 2018). Neste aspeto, em especial os alunos com NEE parecem estar em risco de ter 

uma participação social inferior. Por esta razão, o projeto FRIEND-SHIP iniciou em 2019. O 

objetivo principal do projeto FRIEND-SHIP era identificar determinantes cruciais para a 

participação social dos alunos em escolas primárias e secundárias na Europa e desenvolver um 

programa de intervenção escolar para desenvolver a participação social de todos os alunos 

dentro da sala. Assim, o consórcio FRIEND-SHIP (Universidade de Viena, Áustria; Universidade 

de Paderborn, Alemanha; Universidade de Tessália, Grécia; Politécnico do Porto, Portugal) 

desenvolveu um programa de intervenção de baixo limiar que junta os efeitos positivos das 

atuais abordagens de intervenção baseadas em evidência científica para o desenvolvimento 

da participação social de alunos em escolas (ver e. g., Hassani et al., 2020). O programa de 

intervenção FRIEND-SHIP inclui atividades escolares com vários níveis de envolvimento (e.g., 

tarefas artísticas e reflexivas, atividades de role-playing, etc.) para promover competências 

socio-emocionais dos alunos (e.g., empatia, colaboração, autocontrolo, assertividade, 

comportamento prossocial), o seu reconhecimento e saber lidar com os seus próprios 

sentimentos e com os sentimentos dos pares, o seu autoconceito social, a sua compreensão 

da inclusão, e a sua aceitação da diversidade.  

Para avaliar os efeitos do programa de intervenção FRIEND-SHIP na participação social dos 

alunos das escolas primárias e secundárias, implementou-se uma abordagem de métodos 

mistos (e.g., nomeações sociométricas relativas a amizades, relações sociais, e dinâmicas da 

sala, questionários ao aluno e professor, e entrevistas com os professores que implementaram 

a intervenção). Em especial, os resultados dos questionários sociométricos (cf. “estudos de 

caso”; capítulos 3.2–3.5) que os alunos completaram antes e depois da implementação do 

programa de intervenção FRIEND-SHIP providenciaram informação valiosa acerca do 

desenvolvimento da sua participação social na sala. Assim, o número de amizades e de 

nomeações de amigos entre os alunos em cada país aumentou em quase todos os grupos 

depois da implementação do programa de intervenção FRIEND-SHIP. A somar ao referido, os 

subgrupos de alunos também aumentaram. Detetou-se um aumento da participação social 
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dos alunos anteriormente isolados e – em alguns casos – alunos com NEE. Para além do 

estabelecimento de novas amizades, as redes existentes antes da implementação do projeto 

consolidaram-se. No entanto, em poucos casos, observou-se um declínio no número de 

subgrupos de alunos. Isto poderá dever-se a ocorrências inesperadas entre alunos dentro ou 

fora da sala (e.g., conflitos entre alunos durante os intervalos das aulas), a ausência de alunos 

que conectam alunos ou grupos de alunos na sua rede do grupo, ou o estado socio-emocional 

dos alunos no momento do questionário, que não estão necessariamente associadas com o 

programa de intervenção FRIEND-SHIP. Em geral, parece evidente que a participação social dos 

alunos (e.g., as amizades) podem ser promovidas de forma eficaz pelos professores em 

diferentes sistemas educativos e culturas que utilizam o programa FRIEND-SHIP nas atividades 

diárias da sala. Os professores que implementaram o programa de intervenção FRIEND-SHIP 

expressaram feedback positivo em relação à melhoria da comunidade de grupo, das 

competências sociais dos alunos, assim como das suas próprias competências profissionais na 

utilização do programa de intervenção. As atividades de intervenção FRIEND-SHIP são 

desenvolvidas de forma a poderem ser implementadas dentro das aulas de forma a 

estabelecer rotinas sociais no grupo e desenvolver de forma sustentável competências socio 

emocionais de todos os alunos como um requisito fulcral para a participação social. Assim, o 

programa de intervenção FRIEND-SHIP toma uma perspetiva universal sem focalizar em alunos 

específicos e nas suas dificuldades, e dirige-se a vários níveis de envolvimento dos alunos (e.g., 

tarefas artísticas e reflexivas, atividades de role-playing) para envolver todos os alunos. Para 

resultados sustentáveis, recomenda-se uma implementação precoce do programa de 

intervenção FRIEND-SHIP com o grupo e a provisão de tempo suficiente para as respetivas 

sessões. Neste sentido, as atividades do programa de intervenção FRIEND-SHIP podem ser 

facilmente adaptadas às características individuais dos alunos ou a todo o grupo.  
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7. Abreviações 

NEE: Necessidades Educativas Especiais 
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8. Anexo 

O PROGRAMA DE INTERVENÇÃO FRIEND-SHIP 

 

SESSÃO 1: QUEBRAR O GELO E ASSINAR O CONTRATO 

 

OBJETIVOS 

• Promover a união de equipa 

• Participar no processo de formulação de regras acordadas em comum 

• Compreender a importância de aderir às regras e as consequências de não seguir as 

regras 

• Obter os consentimentos dos alunos 

 

DESCRIÇÃO 

A primeira sessão ajuda a construir um ambiente de sala de aula baseado no cuidado e respeito 

mútuos, onde as opiniões de todos os membros são valorizadas e apreciadas. Todas as 

atividades visam moldar as regras básicas da cooperação, os princípios da boa capacidade de 

ouvir, e cultivar a aceitação de diferentes opiniões. Este ambiente apenas poderá ser alcançado 

através de um comportamento positivo e de apoio. 

A fim de estimular este ambiente cooperativo, é importante que na Introdução se apresente 

aos seus alunos o procedimento geral e os principais objetivos da intervenção FRIEND-SHIP. A 

introdução deve também incluir uma pergunta de inicial, como por exemplo: "O que é a 

amizade?" ou "O que significa para ti a amizade?". 

Além disso, na Reflexão Final, os alunos devem resumir as atividades e os resultados da sessão, 

realçando a relação entre as atividades e o tópico geral da "amizade" (por exemplo, "Qual é a 

importância de um ambiente de cooperação para o desenvolvimento de amizades?"). 

 

MATERIAIS 

• Bola macia 

• Rolo de papel de desenho  

• Marcadores coloridos 

 

TEMPO 
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45–60 min 

  

AQUECIMENTO  10–15 MIN 

1. Peça aos seus alunos que se levantem e formem uma fila com base na primeira letra dos 

seus nomes, por ordem alfabética, sem falarem uns com os outros. Caso o nome de vários 

alunos comece com a mesma letra, considere a possibilidade de utilizar as alturas dos alunos. 

2. Depois de completar esta tarefa, convide-os a fazer o mesmo com base nas suas idades e, 

porque nos referimos a alunos de uma turma, aqui os meses dos seus nascimentos 

determinam a sua posição na fila. 

Neste caso, estão autorizados a falar uns com os outros. 

 

UNIR A EQUIPA 20–25 MIN 

1. Peça aos seus alunos para se levantarem e formarem um círculo. 

2. Segure uma bola macia e diga à sua turma quais os superpoderes que gostaria de ter e como 

gostaria de os utilizar. 

3. Lance ou role a bola para um aluno, que, ao receber a bola, descreverá os superpoderes que 

ela ou ele gostaria de ter. 

4. De seguida, o aluno lança ou rola a bola para outro colega de turma, seguindo o mesmo 

procedimento. 

Quando todos os alunos tiverem recebido a bola, esta atividade termina. Discuta/reflita sobre 

a relação entre "superpoderes" e "amizade" com os alunos (por exemplo, "O que é que os 

"superpoderes" têm a ver com a amizade?"). 

  

ASSINAR O CONTRATO 15–20 MIN 

1. Explique ao grupo a importância de haver regras para que o grupo trabalhe de forma 

colaborativa e eficaz. 

2. Peça aos seus alunos que troquem ideias sobre possíveis regras ou diretrizes que lhes 

pareçam importantes. Isto pode ser feito em pares. 

3. Ajude os seus alunos a reformular as suas ideias em termos positivos, como "Ouve com 

respeito até ser a tua vez de falar". Ajude também o seu grupo a pensar em regras específicas 

quando não tiverem mais nada a acrescentar à elaboração do contrato, tais como "Podemos 
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bater uns nos outros e chamar nomes?" ou "Podemos julgar a opinião do nosso colega de 

forma inapropriada?". 

4. Modele a abordagem livre de julgamentos necessária para a troca de ideias, controle 

respostas disparatadas e permita que os alunos pratiquem a avaliação e correção de ideias. 

5. Chame um aluno diferente de cada vez para escrever a regra num grande rolo de papel de 

desenho. 

6. Deixe explícito que se alguém quebrar uma regra, o grupo inteiro discutirá a forma de lidar 

com essa situação. 

7. Quando todas as regras forem decididas e escritas, chame todos os seus alunos para 

assinarem no fundo do papel. 

O contrato é afixado na parede de uma sala de aula até à conclusão do programa e a 

realização da reflexão final. 

 

SUGESTÕES DE REGRAS BÁSICAS 

"Tratamo-nos mutuamente com respeito (por exemplo, evitamos chamar nomes uns aos 

outros; deixamos os outros terminar quando estão a falar e não interrompemos)"  

"Respeitamos opiniões diferentes e criticamos a opinião dos outros de uma forma construtiva 

e de modo algum os constrangemos ou envergonhamos" 

"Somos bondosos/simpáticos/amigáveis e a atenciosos com todos (por exemplo, saudamos 

toda a gente que conhecemos; fazemos comentários positivos aos nossos amigos)"  

"Ouvimos os outros (por exemplo, prestamos atenção ao que os outros têm a dizer sem 

interromper constantemente)" 

"Respeitamos os limites (por exemplo, evitamos bater uns nos outros; evitamos tocar nos 

nossos colegas se eles não o desejarem)"  
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SESSÃO 2: CONSTRUÇÃO DA COLABORAÇÃO E DA SOLIDARIEDADE NA TURMA 

 

OBJETIVOS 

• Praticar a participação em práticas colaborativas 

• Incutir um sentido de respeito e solidariedade no grupo 

  

DESCRIÇÃO 

Os alunos envolvem-se em atividades colaborativas com o objetivo de desenvolver as suas 

relações entre pares, de construir laços mais fortes com os seus colegas de turma e de apreciar 

e valorizar cada membro da equipa da sala de aula. Os alunos aprendem que trabalhar em 

cooperação para um objetivo comum pode minimizar incidentes de conflito, pode promover 

o respeito e cultivar a sensação de que cada membro do grupo tem uma contribuição valiosa 

a dar para a tarefa conjunta. 

Na fase de Introdução, os alunos explicam o que fizeram na última sessão e o que já 

aprenderam sobre a amizade. Forneça aos seus alunos uma visão geral da sessão. 

Durante a Reflexão Final, os alunos resumem as atividades e os resultados da sessão ao 

salientar a relação entre as atividades e o tópico geral "amizade" (por exemplo, "O que 

aprendemos hoje sobre a amizade?"). 

  

MATERIAIS 

• Bolas macias 

• Rolo de papel de desenho 

• Lápis e marcadores coloridos 

 

TEMPO 

45–60 min 

 

AQUECIMENTO        10 MIN 

1. Convide os seus alunos a formar um círculo. 

2. Diga a cada aluno para lançar uma bola macia a um colega. 

3. À medida que a atividade avança, após 2'-3' minutos, adicione mais bolas macias. 

As bolas devem ser lançadas a uma distância curta. 
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O objetivo desta atividade é que nenhuma das bolas atinja o chão, pelo que é necessária 

concentração. 

Os alunos tendem a rir e a desenvolver uma sensação de proximidade. 

4. Discuta com os alunos o que correu bem ou o que não correu tão bem após cada ronda. Os 

alunos podem adotar melhorias e as diferenças devem ser salientadas. 

 

PINTAR MÃO A MÃO 30–35 MIN 

1. Peça aos seus alunos para formarem um círculo.  

2. Dê um grande pedaço de rolo de papel de desenho a um aluno que deve começar a fazer 

um desenho. Cada aluno tem aproximadamente 40 segundos, dependendo do tamanho da 

turma, para continuar o desenho do colega anterior.  

Os alunos podem desenhar o que quiserem, mas devem respeitar os outros desenhos (por 

exemplo, evitar rabiscar as criações dos outros).  

Em alternativa, dependendo do tamanho da turma, pode utilizar quatro folhas de papel, para 

que os alunos não tenham de esperar muito tempo pela sua vez. Neste caso, no final da 

atividade, as quatro folhas de papel são combinadas num único desenho completo. Outra 

alternativa seria permitir que mais do que um aluno desenhasse ao mesmo tempo. 

Pode colocar música de fundo durante a atividade para melhorar a concentração. 

  

DISCUSSÃO      10 MIN 

Convide o grupo todo a discutir e comentar sobre o desenho concluído e o processo 

seguido. Inclua perguntas relacionadas com "Como prosseguiste no grupo?" "Como 

tentaste continuar o desenho do teu colega?" "A ideia que tinhas para o teu desenho foi 

continuada?". 

Termine a sessão com uma Reflexão Final sobre o que aprenderam sobre a amizade. 
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SESSÃO 3: RECONHECER, EXPRESSAR E LIDAR COM EMOÇÕES 

  

OBJETIVOS 

• Aumentar a consciência dos sentimentos dos pares a partir de pistas verbais e não 

verbais 

• Reconhecer as suas próprias emoções e as dos seus pares 

• Diferenciar e classificar as emoções positivas e negativas no próprio e nos pares 

• Usar palavras para expressar sentimentos de forma eficaz 

• Aceitar e empatizar com os sentimentos dos pares 

• Ter consciência de emoções negativas (por exemplo, raiva, frustração) e não se sentir 

culpado ao senti-las 

• Ajudar os alunos a compreender as suas emoções e a gerir o seu comportamento  

 

DESCRIÇÃO 

Encoraje os seus alunos a identificar e classificar as suas emoções (e as emoções dos seus 

pares). Os alunos exploram e identificam emoções positivas e desafiantes e o seu impacto em 

si mesmos e nos outros. Apresente aos seus alunos formas eficazes e apropriadas de lidar com 

as suas emoções. 

Comece a sessão com uma breve Introdução, onde os alunos refletem sobre a última sessão e 

o que já aprenderam sobre a amizade. Forneça aos seus alunos uma visão geral da sessão. 

Durante a Reflexão Final, os alunos resumem as atividades e os resultados da sessão ao 

salientar a relação entre reconhecer, expressar e lidar com emoções e o tópico geral 

"amizade". 

  

MATERIAIS 

Cartões laminados de emoções (com crianças a demonstrar várias emoções). 

 

TEMPO 

45–60 min 

  

AQUECIMENTO 5 MIN 

1. Peça aos seus alunos para se levantarem e formarem um círculo.  
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2. Para introduzir emoções, peça aos seus alunos que mencionem emoções que conhecem. 

3. Utilizando as suas posturas corporais, expressões faciais e tom de voz, convide os seus 

alunos a imaginar e indicar como se parece: a) um leão ou leoa zangada que quer proteger as 

suas crias b) um gatinho feliz que acaba de receber um presente da sua mãe e c) um coelho 

assustado que tenta fugir de um caçador.  

4. Convide os seus alunos para uma breve discussão sobre a expressão das diferentes emoções. 

 

RECONHECER EMOÇÕES 15–20 MIN 

Utilizando cartões laminados com crianças a demonstrar várias emoções, os seus alunos irão 

discutir e aprender sobre uma vasta gama de sentimentos. Antes de iniciar a atividade, os 

cartões devem estar organizados, começando pelos sentimentos básicos, tais como alegria, 

tristeza, raiva e medo, e progredir para emoções mais complexas, tais como frustração, 

desilusão, surpresa, entusiasmo, vergonha, inveja e estar chateado. 

1. Comece por chamar um aluno para escolher um cartão de emoções de um monte colocado 

no centro do círculo.  

2. Quando o aluno escolher um cartão, ela ou ele tem de demonstrar a emoção ao grupo para 

que os demais a adivinhem.  

3. Quando o grupo adivinhar corretamente, elogie o esforço. No caso de o grupo não conseguir 

adivinhar a emoção, oriente o grupo para a emoção, facilitando o processo com perguntas 

como: "Como está a boca do aluno?", "O seu rosto é o mesmo quando ela ou ele está calmo?", 

"Como parece a postura dela ou dele?". 

De uma forma geral, ajude os seus alunos a reconhecer as emoções, verificando se os seus 

corpos têm músculos tensos ou relaxados, olhos, boca, sorrisos, cor do rosto e sobrolhos 

franzidos.  

 

EXPRESSAR E LIDAR COM EMOÇOES — OS CARTÕES DAS EMOÇÕES                      15–20 MIN 

1. Convide um aluno a escolher um cartão de emoções. 

2. Peça ao aluno para olhar para o cartão, anunciar o sentimento escrito ao grupo e descrever 

um momento em que ela ou ele experienciou esse sentimento. 

3. De seguida, faça perguntas, tais como: 

"Qual foi a sensação dentro do teu corpo?";  

"Sentiste calor ou frio?";  
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"Como estava o teu coração a bater?";  

"Que coisas normalmente te fazem sentir assim?". 

4. De seguida, peça ao aluno para descrever como ela ou ele lidou com esse sentimento, 

respondendo à pergunta:  

"O que fizeste quando experimentaste essa sensação?" 

Deve ter-se um cuidado especial para evitar críticas ou que os alunos gozem com os seus 

colegas de turma. 

 

DISCUSSÃO      10 MIN 

Convide o grupo todo a discutir e comentar sobre a importância de reconhecer as emoções 

em si mesmos e noutra pessoa. Faça perguntas relacionadas com "O que são emoções?" e 

"Como se podem reconhecer as emoções?". Termine com uma Discussão Final sobre a relação 

entre reconhecer e expressar emoções e fazer amigos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO 4: PONTOS FORTES E FRACOS 
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OBJETIVOS 

• Familiarizar os alunos com os seus próprios pontos fortes e fracos 

• Apreciar os pontos fortes e fracos dos seus pares 

• Compreender que todos eles têm atributos positivos e negativos nas suas 

personalidades 

• Fomentar o desenvolvimento de várias dimensões do autoconceito dos alunos 

 

DESCRIÇÃO 

As atividades relembram os alunos das suas próprias qualidades positivas e ajudam-nos a 

apreciar qualidades semelhantes nos outros. Adicionalmente, os alunos reconhecem o facto 

de que todos nós temos pontos fracos, da mesma forma que temos pontos fortes, a fim de 

desenvolver o seu autoconceito. Utilize estas informações para fornecer uma breve visão geral 

da sessão aos alunos. 

Comece a sessão com uma breve Introdução, onde os alunos refletem sobre a última sessão e 

o que já aprenderam sobre a amizade.  

Durante a Reflexão Final, os estudantes resumem as atividades e os resultados da sessão ao 

realçar a relação entre as características individuais e o tópico geral da "amizade". 

 

MATERIAIS 

• 10 folhas de papel coloridas pequenas para cada aluno  

• Marcadores coloridos 

• Um pedaço de corda ou fio para cada aluno 

  

TEMPO 

45–60 min 

 

AQUECIMENTO 10–15 MIN 

1. Convide os seus alunos a levantarem-se e a circularem pela sala de aula.  

2. Peça-lhes que tentem manter contacto visual com cada aluno que encontrem enquanto se 

deslocam e que tentem manter este contacto visual durante algum tempo com cada aluno.  
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3. Devem seguir o mesmo procedimento até encontrarem um aluno com o qual gostariam de 

se conectar mutuamente. Não devem falar; devem utilizar apenas o contacto visual como meio 

de comunicação. Devem circular pela sala de aula como se estivessem ligados a um fio invisível. 

Esta atividade criará os pares que trabalham em conjunto nas atividades seguintes. Se houver 

um número ímpar de alunos na sala de aula, os alunos podem formar trios em vez de pares. 

Geralmente, os alunos são flexíveis na formação dos seus pares ou trios.  

Deixe explícito desde o início da atividade que os alunos não devem formar pares 

predominantemente com os seus amigos.  

Enquanto professor(a), não participará nesta atividade como membro do grupo. Tem apenas 

o papel de facilitador. 

 

EQUILÍBRIO ENTRE OS MEUS PONTOS FORTES E FRACOS                                        25–30 MIN 

Esta atividade começa com uma breve troca de ideias – "O que são os pontos fortes e fracos?" 

– para que os alunos tenham uma ideia dos pontos fortes e fracos. De seguida, os alunos 

trabalham em pares ou trios formados durante a atividade de aquecimento.  

 

1. Dê a cada aluno 10 pequenas folhas de papel coloridas, que têm um buraco num dos seus 

lados e marcadores coloridos. 

2. Peça a cada aluno que escreva 3-4 aspetos pessoais da sua própria personalidade, que 

ele/ela gostaria de melhorar. 

3. No passo seguinte, cada aluno escreve 3-4 pontos fortes da personalidade ou das 

capacidades que o/a seu/sua parceiro/a possui. Cada par ou trio discute as características 

positivas atribuídas a cada aluno pelo seu par. 

Podem discutir as características comuns entre eles, bem como as suas diferenças. Podem 

discutir mais aprofundadamente como passaram a possuir estas características e como se 

sentem sobre as características que lhes foram atribuídas. 

 

DISCUSSÃO COM O GRUPO TODO           15 MIN 

Convide todos os pares ou trios a partilhar as suas experiências da atividade com todo o grupo, 

se assim quiserem.  



 65 

Cada aluno tem agora uma pulseira de pontos fortes e fracos com aproximadamente 6-8 folhas 

de papel na sua mão com a descrição das suas características positivas e das características a 

melhorar.  

Se o desejarem, podem apresentá-las ao grupo e o grupo pode comentá-las.  

A atividade termina com uma Discussão Final onde os alunos são convidados a refletir sobre 

"por que motivo é importante para as amizades conhecer os pontos fortes e fracos 

individuais?". 
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SESSÃO 5: CELEBRAR A DIVERSIDADE 

 

OBJETIVOS 

• Desenvolver a compreensão dos alunos sobre as semelhanças e diferenças entre eles 

• Aprender a aceitar e a valorizar diferentes pontos de vista e opiniões 

• Destacar a diversidade dentro da sua turma e apreciá-la 

  

DESCRIÇÃO 

Através do seu envolvimento em atividades artísticas, os alunos recebem um "iniciador" para 

assegurar o seu empenho na introdução do tópico "diversidade". Os alunos têm a 

oportunidade de se conhecerem melhor uns aos outros e de apreciarem as semelhanças e 

diferenças uns dos outros, bem como de aprenderem a reconhecer como as diferenças tornam 

alguém único e especial e como estas diferenças são úteis na vida quotidiana.  

A Sessão começa com uma breve Introdução. Os alunos são convidados a refletir sobre a última 

sessão e sobre o que já aprenderam sobre "pontos fortes e fracos" e a amizade. 

Durante a Reflexão Final, os alunos resumem as atividades e os resultados da sessão ao 

salientar a importância de valorizar a diversidade e o tema geral "amizade". 

  

MATERIAIS 

• Poster de pintura (“Pó de arroz, 2017–2018”) 

• Notas post-it  

• Folhas A4 para cada aluno 

• Marcadores coloridos 

• Um grande rolo de papel de desenho 

 

TEMPO 

45–60 min 

  

AQUECIMENTO 5–10 MIN 

1. Convide os seus alunos a levantarem-se e a circularem pela sala de aula durante 

aproximadamente 30 segundos.  
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2. De seguida, peça aos seus alunos para caminharem de acordo com os seguintes cenários, 

durante cerca de 30 segundos cada: 

• Caminhar como pessoas idosas 

• Usar barbatanas de mergulho 

• Carregar sacos de compras pesados 

• Caminhar numa praia arenosa num dia quente 

• Tentar caminhar sobre gelo 

A atividade termina com os alunos a circularem na sala de aula como normalmente 

caminhariam durante mais 30 segundos. 

 

JUNTAR PARTES DIFERENTES PARA CRIAR UMA 20 MIN 

1. Coloque o poster da obra de arte de Beatriz Milhazes, "Pó de Arroz, 2017/2018" na parede 

de uma sala de aula. Também pode utilizar um ecrã para apresentar a pintura. 

2. Peça a cada aluno que escreva numa nota post-it as letras iniciais do seu nome ou o seu 

nome próprio.  

3. De seguida, peça a cada aluno que escolha um pormenor ou cor da pintura e que cole lá a 

sua nota post-it.  

4. Quando cada aluno tiver escolhido um pormenor ou cor, peça-lhes que expliquem porque 

escolheram aquele pormenor específico ou cor da pintura.  

5. Os alunos podem então explicar a sua escolha, se quiserem. Após as explicações, realce a 

importância de cada detalhe ou cor para a pintura completa, perguntando aos alunos: "Serão 

todos os detalhes ou cores iguais?", "Porque é que acham que Beatriz Milhazes escolheu tantas 

formas e cores diferentes para criar uma pintura?".  

6. Os alunos devem pensar em várias explicações. Com base nas suas respostas, guie a 

discussão de forma a chegar à conclusão de que "não é necessário que todas as formas e cores 

sejam iguais para criar uma pintura completa e bonita".  

7. Posteriormente, pergunte aos alunos: "Conseguem encontrar outros exemplos de coisas 

diferentes que foram combinadas para criar um todo?".  

8. Oriente a discussão a fim de chegar à conclusão de que "Cada um de nós é diferente do 

outro, mas em conjunto podemos fazer uma equipa respeitosa, valorizando as diferenças de 

cada membro".  
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Esta conclusão deve ser subsequentemente escrita como um título num grande pedaço do rolo 

de papel de desenho. (Sugerimos a impressão de uma versão A3 da pintura). 

 

COMO OUTRO PINTOR 20 MIN 

1. Forneça a cada aluno uma folha de papel A4 e muitos marcadores coloridos.  

2. Peça a cada aluno para desenhar uma forma e colori-la, sem olhar para os outros. Estas 

formas nada têm a ver com as formas originais retratadas na pintura de Beatriz Milhazes. Cada 

aluno pode criar uma forma diferente. Deverá dar-lhes o pedaço grande do rolo de papel de 

desenho, onde escreveu o título anteriormente, com a tarefa de criar uma nova pintura 

utilizando todas as diferentes formas desenhadas por cada aluno.  

3. Chame cada aluno para colar a sua forma no rolo de papel de desenho, onde quiserem.  

A atividade termina com uma Reflexão Final onde os alunos são convidados a refletir sobre 

"porque é que é importante que as amizades reconheçam diferenças e semelhanças entre si?". 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO 6: COLOCARMO-NOS NO LUGAR DOS OUTROS 
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OBJETIVOS 

• Aprender a ouvir e compreender as diferentes opiniões dos seus pares 

• Colocar-se na posição dos outros, mostrando a sua empatia para com os outros 

 

DESCRIÇÃO 

Os alunos participam em atividades de modo a aumentar a sua capacidade de experienciar os 

diferentes sentimentos dos outros e compreender as aptidões necessárias para lhes responder 

de forma empática - por outras palavras, para se harmonizarem com os sentimentos dos 

outros. Os alunos vão ter a oportunidade de se encontrar em diferentes cenários/posições, nas 

quais podem ou não ter estado antes. Por exemplo, podem ser chamados a expressar os seus 

sentimentos sobre serem intimidados, enquanto são eles que normalmente intimidam os seus 

colegas de turma. 

A Sessão começa com uma breve Introdução. Os alunos são convidados a refletir sobre a última 

sessão e sobre o que já aprenderam sobre a "diversidade" e a amizade. 

Durante a Reflexão Final, os alunos resumem as atividades e os resultados da sessão ao 

salientar a importância de compreender a posição dos outros e o tópico geral da "amizade" 

(por exemplo, "Porque é que a empatia é importante para a amizade?").  

 

MATERIAIS 

Cartões de cenários sociais  

  

TEMPO 

45–60 min 

 

AQUECIMENTO 15–20 MIN 

1. Convide os seus alunos a formar um círculo no meio da sala de aula.  

2. Peça-lhes que escolham um colega com quem formar um par. Podem escolher o colega 

sentado em frente a eles.  

3. Quando os pares estiverem formados, diga aos seus alunos para se levantarem e olharem 

um para o outro.  
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4. Peça a cada aluno para fazer um movimento (por exemplo, expressão facial, postura 

corporal) que ela ou ele goste de fazer e o outro par será o seu "espelho".  

Não podem falar um com o outro, pelo que deve realçar a importância de não perderem o 

contacto visual com colega.  

5. Quando passarem 2-3 minutos, peça aos seus alunos para trocarem de papéis. Portanto, o 

outro par deve agora ser o "espelho". 

Termine esta atividade pedindo aos seus alunos para refletirem sobre "Porque é que jogámos 

o jogo?" "De que outra forma podes colocar-te no lugar dos teus colegas de turma?".  

 

HISTÓRIAS EMPÁTICAS 30–35 MIN 

1. Peça aos alunos para formarem um círculo e coloque uma pilha de cartões no centro. Estes 

cartões descrevem diferentes cenários sociais. 

2. Convide cada aluno a escolher um cartão e a ler o cenário a todo o grupo.  

3. De seguida, ela ou ele tem de descrever como se sentiria se fosse o principal protagonista 

neste cenário. O aluno tentará colocar-se no lugar da criança descrita nos cartões.  

4. Depois disso, pergunte aos outros pares se sentiriam o mesmo ou se alguém se sentiria de 

forma diferente, a fim de realçar as semelhanças, na maioria dos casos, entre os sentimentos 

descritos pelo aluno que lê o cartão. 

 

DISCUSSÃO                                               5 MIN 

Reflita com os alunos, perguntando "O que podem fazer se virem um aluno a ser 

maltratado por outros alunos?" "Porque é que é importante reconhecer os sentimentos 

dos outros alunos?" "Em que outras situações empatizaram com outro aluno?" 
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SESSÃO 7: TRATAR OS OUTROS COM RESPEITO 

 

OBJETIVOS 

• Desenvolver as suas capacidades interpessoais de respeito, ajuda e bondade ao 

interagirem com os seus colegas de turma 

• Promover a utilização de capacidades de comunicação eficazes durante interações 

sociais 

• Desenvolver as suas competências de cooperação 

  

DESCRIÇÃO 

Os alunos envolvem-se em atividades para compreender a importância de mostrar respeito, 

ajuda e bondade nas suas interações quotidianas com os seus colegas de turma e com outras 

pessoas. Os alunos vão ter a oportunidade de perceber que a bondade e o respeito fomentam 

sentimentos e reações positivas para a pessoa que os recebe, desenvolvendo uma atmosfera 

de compaixão e apoio.  

A sessão começa com uma breve Introdução e visão geral da sessão. Os alunos são convidados 

a refletir sobre a última sessão e sobre o que já aprenderam sobre compreender a posição dos 

outros e a amizade. 

Durante a Reflexão Final, os alunos resumem as atividades e os resultados da sessão, 

salientando a importância de tratar o outro com respeito e o tópico geral da "amizade" (por 

exemplo, "O que é que aprenderam durante a sessão?").  

 

MATERIAIS 

Cartões com papéis para cada cenário  

 

TEMPO 

45–60 min 

 

AQUECIMENTO 10 MIN 

1. Peça aos seus alunos para se levantarem e circularem pela sala de aula.  



 72 

2. Depois, peça-lhes que finjam que estão a passear pela vizinhança e que encontram um 

colega deles. Primeiro, teriam de cumprimentá-lo educadamente e depois teriam de fazer um 

comentário gentil ao colega, como "O teu cabelo está muito bonito hoje", "A cor da tua camisa 

fica-te muito bem". Em segundo lugar, o colega deve responder, fazendo um comentário 

igualmente gentil. Depois, continuam a circular e a encontrar-se com outros colegas de turma.  

3. Após algum tempo, chame todos os seus alunos para formar um círculo e pergunte-lhes 

como se sentiram durante esta atividade. O objetivo é realçar os sentimentos positivos. 

Note-se que os alunos devem também escolher outros pares para além dos seus melhores 

amigos. 

Reflita com os alunos sobre "Como se sentiram quando vos disseram algo agradável?" "Porque 

é que é bom receber e dar elogios?" 

 

 

HISTÓRIAS EMPÁTICAS                    35–40 MIN 

1. Dê dois cenários diferentes para dramatização com os seus alunos. Cada cenário deve ser 

primeiro apresentado de uma forma inadequada.  

2. Depois, peça a todo o grupo que ofereça sugestões sobre como apresentar o cenário com 

todos os membros envolvidos a experimentarem sentimentos positivos e a não se 

encontrarem numa posição embaraçosa. O 1.º cenário encontra-se apresentado abaixo.  

 

1.º cenário – "A Cantina" 

Papéis: Uma criança vai comprar uma sanduíche na cantina da escola (1 aluno) 

O dono da cantina (1 aluno) 

Os outros alunos ficam à espera numa fila para também comprarem comida na cantina (5-6 

alunos, dependendo do tamanho da turma) 

Cenário: a primeira criança aproxima-se da cantina sem seguir a fila, pedindo 

indelicadamente ao dono da cantina uma sanduíche. O dono dá-lhe a sanduíche sem 

fazer qualquer comentário. As outras crianças queixam-se e começam a gritar tanto à 

criança por não seguir a fila, como ao dono da cantina por lhe dar a sanduíche.  

 

Procedimento:  

1. Peça aos seus alunos para representarem o cenário tal como é descrito. Os cartões 
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com os papéis são entregues aos alunos.  

2. Quando a representação terminar, pergunte aos alunos envolvidos como se sentiram 

ao ter aquele papel específico.  

3. Depois, pergunte a todo o grupo que mudanças fariam em relação ao 

comportamento dos membros envolvidos para que todos se sentissem respeitados e 

valorizados.  

4. Depois, os seus alunos devem representar novamente o mesmo cenário, com base 

nas alterações propostas pelo grupo.  

 

 

DISCUSSÃO                                               5 MIN 

Peça aos alunos para resumirem as atividades e os resultados da sessão, salientando a 

importância de tratar as outras pessoas como gostamos de ser tratados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO 8: DESENVOLVER O AUTOCONTROLO E UM COMPORTAMENTO ASSERTIVO 
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OBJETIVOS 

• Gerir as emoções negativas dos alunos que ocorrem nas interações sociais com os 

pares 

• Ajudar os alunos a reconhecer e considerar alternativas à agressão quando lidam com 

os pares 

• Apoiar os alunos a aprender a defenderem-se sem magoar outras pessoas 

• Ajudar os alunos a lidar com situações stressantes 

 

DESCRIÇÃO 

Nesta sessão, os alunos envolvem-se em atividades para os ajudar a desenvolver o 

autocontrolo e a adotar comportamentos positivos. Além disso, através desta sessão, os alunos 

familiarizam-se com estratégias apropriadas para se comportarem e falarem de uma forma 

confiante. No final da sessão, os alunos são envolvidos num exercício de relaxamento, 

dotando-os de estratégias a utilizar quando sentem raiva ou frustração, aprendendo como 

controlar esses sentimentos e acalmar-se.  

A sessão começa com uma breve Introdução. Os alunos são convidados a refletir sobre a última 

sessão e o que já aprenderam sobre como tratar os outros com respeito e amizade. 

Durante a Reflexão Final, os alunos resumem as atividades e os resultados da sessão, 

salientando a importância de resolver problemas/conflitos como uma equipa e o tópico geral 

da "amizade" (por exemplo, "O que aprenderam durante a sessão?").  

  

MATERIAIS 

• Dispositivo para tocar música  

• Cordas 1–1.5 metros 

• Marcador para quadro  

  

TEMPO 

45–50 min         

         

AQUECIMENTO 5–10 MIN 

1. Escolha ou peça aos seus alunos para escolherem uma música alegre de que eles gostem.  



 75 

2. Explique que lhes dará instruções e depois colocará uma música.  

3. Peça-lhes que sigam as suas instruções enquanto a música estiver a tocar e que fiquem 

imóveis quando a música parar. Dê instruções como "dancem como quiserem", "façam alguma 

coisa com o braço esquerdo", "façam alguma coisa com a perna direita", "andem muito 

devagar", "andem muito depressa sem tocar em ninguém", "andem na ponta dos pés", "andem 

para trás devagar" e assim por diante.  

4. De vez em quando, pare a música, e os alunos devem ficar imóveis. Pode também perguntar 

aos seus alunos se têm alguma ideia do que fazer enquanto a música está a tocar.  

 

A BOLA DE NÓS 15 MIN 

Esta atividade está dividida em duas partes.  

1. Primeiro, divida a turma em pequenos grupos de 4 alunos.  

2. Dê a cada grupo 2 cordas com um comprimento de 1 a 1,5 m. Cada aluno segura a 

extremidade de uma corda. Os alunos têm de andar no seu pequeno grupo e passar por cima 

e por baixo da outra corda sem largar a sua.  

3. No final, deve ser criada uma bola com nós a partir das 2 cordas. Diga aos alunos para não 

enrolarem a corda à volta dos seus corpos enquanto andam. Quando cada grupo tiver 

terminado a sua bola de nós, começa a segunda parte do exercício. 

4. Na segunda parte, as crianças devem tentar desfazer os nós da bola. Dê-lhes alguns minutos 

e preste atenção à forma como progridem. A atividade deve ser interrompida quando um 

grupo tiver tido sucesso ou antes de os alunos começarem a discutir. A situação não deve 

agravar-se!  

Importante antes de começar: No caso de a turma ter um número ímpar de alunos, podem ser 

formados 1 ou 2 grupos com 5 alunos cada. Um aluno fora deste grupo poderia ser instruído, 

por exemplo, a tirar uma das 2 cordas do meio. Para os alunos mais velhos, podem ser 

formados grupos de 6 alunos com 3 cordas, para que a atividade se torne mais complicada. 

Para os alunos mais novos, a corda deve ser mais grossa e colorida, para que a possam desatar 

mais facilmente. 

 

DISCUSSÃO: “A BOLA DE NÓS” 20 MIN 

1. Após a atividade, peça aos seus alunos que formem um círculo para discutir a experiência. 

Pergunte-lhes: 
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- "Como vivenciaram a atividade?" 

- "Como é que vocês, enquanto grupo, tentaram desatar a corda?" 

- "Como se sentiram ao tentar desatar a corda?" e depois 

- "Sentiram-se frustrados, zangados ou furiosos?" 

- "O que acham que vos ajudaria em situações em que se sentem frustrados, zangados ou 

furiosos?" 

- “O que é que esta atividade tem a ver com a amizade?” 

2. Escreva as sugestões das últimas perguntas num papel do quadro e cole-o na parede.  

 

ATIVIDADE DE RELAXAMENTO 5 MIN 

1. Peça aos seus alunos para se sentarem no chão ou nas suas cadeiras e ficarem confortáveis.  

2. Convide-os a fechar os olhos se quiserem e comece a atividade de relaxamento. As crianças 

devem começar por inspirar e expirar.  

3. Após alguns segundos, convide os alunos a contar a respiração de 1 a 10. Quando tiverem 

atingido 10, podem recomeçar a contar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO 9: RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS SOCIAIS 

 

AIMS 



 77 

• Desenvolver a capacidade dos alunos para resolver problemas interpessoais de forma 

eficaz 

• Ajudar os alunos a aprender a concentrarem-se no problema e não na pessoa com 

quem têm um conflito 

• Proporcionar aos alunos formas alternativas de resolver os seus conflitos para além da 

passividade ou agressão 

  

DESCRIÇÃO 

Os alunos são encorajados a descobrir estratégias criativas para a resolução eficaz de conflitos 

interpessoais. Os alunos percebem que o conflito é uma parte natural da vida e, com base na 

forma como se lida com ele, pode ser construtivo ou destrutivo. 

A sessão começa com uma breve Introdução. Os alunos são convidados a refletir sobre a última 

sessão e sobre o que já aprenderam sobre o desenvolvimento do autocontrolo. 

Durante a Reflexão Final, os alunos resumem as atividades e os resultados da sessão, 

salientando a importância de resolver problemas/conflitos como uma equipa e o tópico geral 

da "amizade" (por exemplo, "O que aprenderam durante a sessão?").  

  

MATERIAIS 

• Folhas A4  

• Tesouras 

• Lápis e marcadores coloridos 

• Cartões de problemas a resolver  

 

TEMPO 

40–50 min 

  

AQUECIMENTO 5–10 MIN 

1. Convide os seus alunos a formar um círculo no meio da sala de aula.  

2. Peça aos alunos para fecharem os olhos e esticarem os braços para o centro do círculo e, 

com cada mão, segurar a mão de outro aluno. Ambas as mãos devem ser de colegas diferentes. 

3. Depois, peça aos alunos que abram os olhos e, em grupo, desfaçam o nó formado pelas suas 

mãos.  
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4. Explique a regra de que eles têm de se desembaraçar sem soltar as mãos que estão a 

segurar.  

 

VAMOS SER ESCRITORES 35–40 MIN 

1. Durante esta sessão, os alunos trabalham individualmente. Diga a cada aluno para escolher, 

de uma pilha de cartões com problemas, um cartão de cada vez. Cada cartão descreve 

brevemente um problema social. 

2. Convide os seus alunos a encontrar uma solução possível e eficaz para cada problema.  

3. Dê-lhes uma folha de papel A4 com a tarefa de criar o seu próprio "pequeno livro" (Celestin 

Freinet). É oferecido um tutorial de como o fazer no website do projeto. 

4. Peça aos seus alunos para continuarem a história, escrevendo e ilustrando um pequeno 

livro.  

5. Ofereça aos alunos uma lista de 5 perguntas que ajudam a desenvolver o seu livro e a 

encontrar as soluções. 

6. Escreva esta lista no quadro.  

Quando todos os alunos completarem os seus livros, podem apresentá-los a todo o grupo, se 

se sentirem confiantes para o fazer. 

 

DISCUSSÃO                                               5 MIN 

Peça aos alunos para resumirem as atividades e os resultados da sessão, discutindo as soluções 

para os diferentes problemas sociais: "Porque é que a resolução de problemas é importante 

para a amizade?". 

 

 

 

 

 

SESSÃO 10: RELAÇÕES E AMIZADE ENTRE PARES 

  

OBJETIVOS 

• Ajudar os alunos a definir o termo "amizade" 

• Levá-los a concordar sobre os aspetos que constituem uma amizade 
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• Ajudá-los a compreender os princípios das valiosas relações e amizades entre pares 

 

DESCRIÇÃO 

Inicialmente, os alunos são envolvidos numa discussão sobre a amizade, e depois em atividades 

sobre os aspetos da amizade e das relações entre pares. O objetivo é que os alunos valorizem 

a noção de amizade e estabeleçam um clima de amizade positivo em que todos os membros 

sejam respeitados e valorizados.  

A sessão começa com uma breve Introdução. Os alunos são convidados a refletir sobre a última 

sessão e sobre o que já aprenderam sobre como resolver problemas em equipa. 

Durante a Reflexão Final, os alunos resumem as atividades e os resultados da sessão, 

salientando as características importantes dos melhores amigos (por exemplo, "O que 

aprenderam durante a sessão?").  

  

MATERIAIS 

• Folhas de papel A4 numeradas 

• Lápis e marcadores coloridos  

• Rolo de papel de desenho  

 

TEMPO 

45–60 min 

 

AQUECIMENTO 5–10 MIN 

1. Cole uma folha numerada nas costas de cada aluno. Por exemplo, se uma turma tiver 20 

alunos, prepare 10 pares de números de 1 a 10. Por outras palavras, dois pares devem ter o 

mesmo número.  

2. Depois, sem verem os seus números, os alunos devem encontrar o colega de turma que tem 

nas costas o mesmo número que o seu. Não devem  falar uns com os outros.  

3. Depois, devem entrelaçar os braços e permanecer juntos até que todos os pares estejam 

formados. 

 

O MELHOR AMIGO IDEAL 10–15   MIN 

Os alunos devem trabalhar individualmente nesta atividade.  



 80 

1. Dê a cada aluno uma folha de papel com a tarefa de desenhar a sua própria perceção do 

melhor amigo e, ao lado, escrever qualidades que façam de alguém o melhor amigo.  

  

CRIAR O MELHOR AMIGO  25–30 MIN 

1. Para iniciar um debate na turma, convide os alunos a apresentar as suas criações a todo o 

grupo e a explicar porque é que consideram aquelas qualidades importantes para um melhor 

amigo. 

2. Quando todos os alunos tiverem apresentado os seus melhores amigos, convide-os a 

combinar todas as sugestões, de modo a criar o derradeiro melhor amigo num grande rolo de 

papel de desenho e, se quiserem, afixá-lo na parede da sala de aula. 

 

DISCUSSÃO                               5 MIN 

Termine a sessão com uma Reflexão Final sobre as qualidades dos melhores amigos (por 

exemplo, "O que aprendemos hoje sobre ser um(a) (melhor) amigo (a)?"). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO 11: FAZER NOVOS AMIGOS E MANTER OS ANTIGOS 

 

OBJETIVOS 

• Ajudar os alunos a desenvolver as competências necessárias para fazer novos amigos e 

manter as amizades existentes 
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• Estabelecer um clima positivo entre pares 

  

DESCRIÇÃO 

Os alunos participam em atividades lúdicas a fim de compreender a importância da amizade, 

as formas pelas quais uma amizade pode ser iniciada e as qualidades que se esperam de um 

bom amigo. 

A sessão começa com uma breve Introdução. Os alunos são convidados a refletir sobre a última 

sessão e o que já aprenderam sobre as relações de amizade positivas. 

Durante a Reflexão Final, os alunos resumem as atividades e os resultados da sessão, 

salientando a importância da amizade (por exemplo, "O que aprenderam durante a sessão?").  

  

MATERIAIS 

• Folhas de papel A4  

• Lápis e marcadores coloridos 

• Poster de um barco 

• Ondas impressas  

• Cola 

  

TEMPO 

45–60 min 

 

AQUECIMENTO 10–15 MIN 

1. Convide os seus alunos a formar pares e a sentarem-se costas-com-costas.  

2. Peça aos alunos para desenharem numa folha de papel A4 uma imagem de três formas (por 

exemplo, quadrado, círculo e triângulo). Podem desenhar estas formas em diferentes lugares, 

em diferentes tamanhos e colori-las, também.  

3. Depois, dê folhas de papel em branco a todos os alunos. Peça a cada aluno para ditar ao seu 

par como fez o desenho, para que ele(a) o reproduza. Pode dar aos alunos exemplos de 

questões-chave, como por exemplo: "Onde está a forma localizada na minha folha?" "Quão 

grande é a forma?" "Que cor tem a forma?". 

4. Quando terminarem, convide os pares a trocar de papéis. 

  



 82 

UNIR A EQUIPA 30–35 MIN 

1. Convide os seus alunos a discutir os seguintes tópicos em pares: 

"O que poderias fazer para te tornares amigo de alguém?", "O que deverias fazer para ser um 

bom amigo de alguém?", "Como é que consigo manter os meus amigos na minha vida? (Como 

me comportei para manter os meus amigos na minha vida?)", "Acreditas que podes fazer algo 

mais para ter novos amigos na tua vida?".  

2. Entregue estas perguntas a cada aluno ou apresente-as num ecrã. 

3. Em seguida, dê a cada par 4 ondas impressas em papel, com a tarefa de escrever no topo 

delas a competência/comportamento que é a sua "onda" para "mover" o barco.  

4. No final da sessão, reúna todos os alunos para colarem as suas ondas sob um grande barco 

impresso, que deverá ser afixado na parede da sala de aula.  

 

DISCUSSÃO                       5 MIN 

A sessão termina com uma discussão em grupo sobre os valores de ser um bom amigo. 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSÃO 12: O FIM DA VIAGEM 

 

OBJETIVOS 

• Ajudar os alunos a refletir sobre as atividades em que estiveram envolvidos ao longo 

de todo o programa 

• Reforçar as perceções dos alunos sobre as amizades próximas 
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• Destacar a importância de preservar uma comunidade de turma acolhedora 

  

DESCRIÇÃO 

Os alunos participam em atividades de encerramento para refletir sobre a sua experiência nas 

11 sessões em que participaram. 

A sessão começa com uma breve Introdução. Os alunos são convidados a refletir sobre a última 

sessão e o que já aprenderam sobre a amizade. 

A sessão termina com uma Reflexão Final sobre o projeto. 

 

MATERIAIS 

• Pedaços de papel branco 

• Lápis e marcadores coloridos  

• Construções em papel 

• Pedaço de rolo de papel de desenho  

 

TEMPO 

45–50 min 

 

TROCA DE IDEIAS            10–20 MIN 

1. Dê aos seus alunos uma pequena folha de papel branco, com a tarefa de escrever uma das 

suas memórias das sessões anteriores em que participaram.  

2. Depois, peça-lhes que façam uma pequena bola com o papel e, quando todos os alunos 

estiverem prontos, peça-lhes que as atirem ao ar. 

3. De seguida, peça a cada aluno que escolha um papel próximo de si, que o leia para todo o 

grupo e comente, acrescentando à experiência descrita.  

  

COLAGEM DA AMIZADE 35–40 MIN 

1. Dê aos seus alunos diferentes artigos feitos de cartolina, tais como um guarda-chuva, uma 

montanha ou uma chave. Podem ser utilizadas outras construções, como por exemplo: um 

castelo, um barco, uma corda/fio, uma bola, um lápis/marcador, binóculos, uma árvore, uma 

balança, um livro, uma escada, um espelho, um carro, uma caixa, uma janela, o céu, o mar e 

um papagaio de papel.  
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2. Em primeiro lugar, os alunos podem pintá-los. Depois, no verso de cada papel, os alunos 

individualmente devem completar a frase "Amizade para mim é um(a) …… (por exemplo, 

guarda-chuva, etc.) porque..." com base na sua experiência.  

3. De seguida, chame cada aluno para ler em voz alta a sua frase, se quiser, e depois peça para 

a colocar num rolo de papel de desenho grande, a fim de criar uma colagem com todas as 

construções de papel diferentes. 

 

DISCUSSÃO                              5 MIN 

Os alunos resumem as atividades e os resultados do projeto global e concluem com reflexões 

finais sobre o que é a amizade. 

  

 

 

   

 

 

  

 


