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Resumo 

Este estudo pretendeu verificar o efeito de um programa de intervenção da Inteligência 

Emocional (IE) aplicado na disciplina de Educação Física (EF), na melhoria das 

habilidades intrapessoal, interpessoal, comportamento adaptativo, gestão de stresse e 

disposição geral. Como complemento, procurou-se também averiguar se o programa 

promove alterações no índice de posição sociométrica e no impacto social. A amostra 

incluiu 98 alunos com idades entre os 9 e 12 anos (10.9±.46), sendo que 52 pertenceram 

ao grupo experimental e 46 ao grupo de controlo. Todos os alunos frequentavam o 5.º 

ano de escolaridade, da Escola Básica D. António Ferreira Gomes - Penafiel. Foram 

aplicados os seguintes questionários: o Inventário de Quociente Emocional, Bar-On EQ-

i:YV (Bar-On, 2006), e o Teste Sociométrico (Northway & Weld 1999), antes e após a 

intervenção, em ambos os grupos. Foi ainda avaliada a satisfação com o programa de 

intervenção, unicamente no grupo experimental, em três momentos. O programa de 

intervenção foi aplicado em contexto de aula de Educação Física, ao longo de três 

meses, num total de 14 sessões. 

Os principais resultados obtidos permitiram verificar as seguintes diferenças 

significativas: no grupo experimental apenas se verificou melhoria significativa no 

comportamento adaptativo (p = .002); no grupo de controlo verificou-se que os alunos 

pioraram a nível das variáveis interpessoal (p = .028), disposição geral (p = .002) e no 

score total da IE (p = .005). Embora exista apenas uma variável da IE em que o grupo 

experimental melhorou significativamente, no grupo de controlo os alunos pioraram 

praticamente em todas as dimensões e significativamente no score total da IE. Nas 

variáveis sociométricas apesar de não haver diferenças significativas, verificou-se uma 

tendência para o grupo experimental diminuir o número de nomeações negativas (8.92 

vs. 8.81) e o de controlo aumentar (8.65 vs. 9.09). 

Este estudo sugere que a EF pode ser um veículo de promoção da IE, principalmente 

ao nível do comportamento adaptativo, assim como, na integração dos alunos na turma. 

Para além dos objetivos da EF, os professores que lecionam esta disciplina estão 

inseridos num contexto favorável ao desenvolvimento também de competências 

socioemocionais. 

 

Palavras-chave: Inteligência Emocional, Educação Física, Quociente Emocional, Teste 

Sociométrico, Programa, Alunos.  
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Abstract 

This study aims to verify the effect of an Emotional Intelligence (EI) intervention program 

in the subject of Physical Education, to improve the intrapersonal and interpersonal skills, 

the adaptive behaviour, stress management and the general disposition. Moreover we 

also tried to find out if the program promotes changes in the sociometric position and in 

the social impact. The sample included 98 students with ages between 9 and 12 years 

(10.9±.46), being that 52 were part of the experimental group and 46 of the control group. 

All students were in the 5th grade, and belonged to the Elementary School D. António 

Ferreira Gomes - Penafiel. The following questionnaires were applied: the Emotional 

Quotient Inventory, Bar-On EQ-i:YV (Bar-On, 2006), and the Sociometric Test (Northway 

& Weld 1999), applied before and after the intervention in both groups. The satisfaction 

was also evaluated through the intervention program, solely in the experimental group, 

in three moments. The intervention program was applied in the Physical Education 

classroom context, during three months, in a total of 14 sessions.  

The main results obtained allowed to verify the following significant differences: in the 

experimental group it was only seen a significant improvement in the adaptive behaviour 

(p = .002); in the control group it was seen that the students decreased in the 

interpersonal variable level (p = .028), general mood (p = .002) and in the total score 

from the EI (p = .005).  Although there is only one variable in the EI, where the 

experimental group has significantly improved, in the control group the students 

decreased almost in all dimensions and decreased significantly in the total score from 

the EI. In the sociometric variable, although there are no significant differences, we could 

see a tendency in the experimental group in the decrease of the number of negative 

nominations (8.92 vs. 8.81) whereas the control group increased. (8.65 vs. 9.09). 

This study suggests that Physical Education can be an Intelligence Emotional promotion 

vehicle, especially at the level of the adaptive behaviour, as well as in the integration of 

students in the class. 

 In addition to Physical Education objectives, the teachers who teach this discipline are 

inserted in a favourable context also to the development of socio-emotional 

competences. 

 

Key-words: Emotional Intelligence, Physical Education, Emotional quotient, Sociometric 

Test, Program, Students. 
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1.1. Introdução 

Este capítulo tem o intuito de enquadrar o estudo realizado e será dividido por três sessões: 

enquadramento; apresentação do problema e objetivos do estudo; estrutura geral da 

dissertação. No enquadramento será contextualizado o estudo a desenvolver, fazendo alusão 

aos fatores fundamentais que levaram à apresentação do problema que serviu de suporte 

para a dissertação. Seguido a esta abordagem será identificado o problema e definidos os 

objetivos, na tentativa de se obter respostas às questões do estudo, fase à implementação do 

programa de intervenção da IE. Finalmente, de forma resumida, serão apresentados os 

conteúdos de cada um dos seis capítulos que compõem a dissertação. 

 

1.2. Enquadramento 

Na área de estudos concernentes à IE, têm surgido muitos debates sobre o conceito e a sua 

importância no contexto escolar. No entanto, a maioria dos estudos baseiam-se na 

caracterização da IE em crianças e adolescentes em contexto escolar, não no efeito que um 

programa de intervenção da IE, na disciplina de EF, pode ter na melhoria das suas 

habilidades. Tendo sido demonstrado o impacto que a regulação emocional tem nos domínios 

afetivo, cognitivo, social e do bem-estar, é fundamental, para além de compreender os 

mecanismos subjacentes a este processo, aprofundar o conhecimento acerca dos fatores que 

influenciam o desenvolvimento da qualidade da regulação emocional (Mayer & Salovey 1997). 

A IE que em contexto escolar também é designada por Educação Emocional. Esta propõe o 

desenvolvimento de competências emocionais e é vista como um processo essencial do 

desenvolvimento integral dos alunos, a fim de aumentar o bem-estar pessoal e social. É, 

portanto, uma educação para a vida, que é um processo contínuo que deve integrar o currículo 

académico e educação continuada de cada pessoa (Bisquerra, 2000). Educação emocional 

visa ainda responder a um conjunto de necessidades sociais, da atualidade, que não são 

suficientemente abordados na educação formal (Bisquerra & Pérez, 2007). 

Assim, torna-se importante entender a EF e a IE. Por um lado, e de acordo com a Organização 

Curricular e Programa de EF, Ensino Básico, 2.º Ciclo, a EF pode definir-se como “a 

apropriação das habilidades técnicas e conhecimentos, na elevação das capacidades do 

aluno e na formatação das aptidões, atitudes e valores, (‘bens de personalidade’ que 

representam o rendimento educativo), proporcionadas pela exploração das suas 

possibilidades de atividade física adequada - intensa, saudável, gratificante e culturalmente 
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significativa” (Ministério da Educação, 1998, p. 231). Por outro lado, a IE alude a capacidade 

para reconhecer o significado das emoções e das suas relações, e para refletir e solucionar 

problemas com base nas emoções. Ou seja, a IE está envolvida na capacidade para perceber 

emoções, assimilar sentimentos relativos a emoções, compreender a informação dessas 

emoções e geri-las (Mayer & Salovey 1997). 

É inegável que a EF oferece inúmeras possibilidades para desenvolver fisicamente, 

melhorando as capacidades físicas e percetivas e as capacidades de expressão e 

comunicação. Nesse sentido, também é verdade que a área da EF é tremendamente benéfica 

para a saúde física e mental (López & Ángelo, 2004), contribuindo para a criação de hábitos 

saudáveis e melhorar a qualidade de vida. Também é referido, porém, que a qualidade de 

vida que se fala relativamente a este equilíbrio psicológico, pode não ser alcançada se não 

for desenvolvido simultaneamente o corpo emocional e a capacidade de ser feliz. Em relação 

ao aumento da qualidade de vida e bem-estar, podemos dizer que a EF também tem um papel 

fundamental para alcançar o equilíbrio certo entre o corpo físico e mental, porque permite 

desenvolver emocionalmente através do autoconhecimento das nossas emoções e 

sentimentos mais profundos e desenvolvimento de habilidades sociais e outras competências 

emocionais. 

Pode-se então afirmar que cada vez mais torna-se importante desenvolver nas crianças e 

adolescentes várias competências emocionais que contribuam para um funcionamento 

adaptado durante a infância, adolescência e durante a vida adulta (Zeidner M. et al., 2009). 

Adicionando que trabalhar a Inteligência Emocional (IE) em escolas, torna-se numa viável e 

valiosa solução para problemas manifestados em relações pessoais durante o processo 

educativo e futuramente no trabalho. A esta linha de pensamento acrescenta-se o facto da 

disciplina de EF ser uma das mais eficientes formas para promover o ensino-aprendizagem 

de maneira completa, pois permite desenvolver e mobilizar os conhecimentos, atitudes e 

habilidades dos alunos. 

Perante o já exposto e após levantamento bibliográfico em páginas web académicas e de 

bibliotecas (DiTed, s.d.; Porbase, s.d.; Repositório da UTAD, s.d.; Repositório da FMH, s.d.; 

Repositório Digital de Produção Científica, s.d.; RCAAP, s.d.), verificou-se que em Portugal 

não há programas de intervenção de IE ao nível da melhoria nas respetivas habilidades, 

implementados na disciplina da EF e avaliados, que possuam uma base teórico-concetual 

sólida, com estudos sobre a sua eficácia. Com base nisto e partilhando desta preocupação 

atual, o presente estudo visa contribuir para a promoção do trabalho da IE em meio escolar, 

particularmente, em contexto de aula de Educação Física. Pelo que surgiu a ideia de estudar 
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o efeito de um programa de intervenção da IE, nas aulas de EF, na melhoria das suas 

habilidades, em alunos do 5.º ano de escolaridade. 

 

1.3. Apresentação do problema e objetivos do estudo 

A questão de base deste estudo é: será que a Educação Física pode promover melhorias na 

Inteligência Emocional? 

Para além do exposto no enquadramento do estudo, acrescenta-se que a relevância do 

problema apresentado se prende essencialmente com dois aspetos: pelo facto da disciplina 

de EF ter um envolvimento muito direto com os componentes da IE, como a empatia, o 

controle emocional, a automotivação e as habilidades sociais; pela não existência de 

programas de intervenção na IE, na área da Educação Física em Portugal, como já referido. 

No sentido de pautear o estudo foram tidas em consideração as dimensões da IE propostas 

por Bar-On & Parker, (2000), em virtude de serem utilizadas em estudos efetuados em 

contexto escolar e por abrangerem mais componentes da IE. Assim, serão trabalhadas as 

dimensões intrapessoal, interpessoal, comportamento adaptativo, gestão do stresse e 

disposição geral. Neste seguimento, para além da questão principal do estudo, foram ainda 

elaboradas as seguintes questões: 

 Qual a contribuição da EF para as melhorias das dimensões intrapessoal, interpessoal, 

comportamentos adaptativos, gestão do stresse e disposição geral? 

 Será que o programa de intervenção nas aulas de EF promove alterações no índice 

de posição sociométrica e no impacto social?  

De forma a operacionalizar o presente estudo foram propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

 comparar o perfil do Quociente Emocional dos alunos do grupo experimental e do 

grupo de controlo em dois momentos distintos, antes e após a aplicação do programa 

de intervenção da IE na aula de EF; 

 comparar o perfil do Quociente Emocional dos alunos antes e após a aplicação do 

programa de intervenção da IE na aula de EF, no grupo experimental e no grupo de 

controlo; 
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 Comparar o índice de posição sociométrica e impacto social dos alunos do grupo 

experimental e do grupo de controlo, antes e após a aplicação do programa de 

intervenção da IE na aula de EF. 

 

1.4. Estrutura geral da dissertação 

A presente dissertação, divide-se em seis capítulos, expondo-se em cada um deles distintos 

aspetos em conformidade com os desígnios estabelecidos para os mesmos. Assim, o 

segundo capítulo apresenta a literatura específica pertinente, relacionada com a Inteligência 

Emocional, desde a evolução deste conceito ao longo do tempo, até à exposição dos três 

principais modelos de IE, com a finalidade de compreender o contributo dos mesmos para a 

definição e avaliação deste constructo. Este capítulo referencia ainda a ligação da IE ao 

contexto escolar, assim como a importância da Educação Física, fazendo uma 

fundamentação sobre a relação da Inteligência Emocional/Educação Física. Por fim, é referido 

o teste sociométrico como instrumento pertinente para avaliar as relações socio afetivas no 

seio de cada turma. 

O terceiro capítulo aborda essencialmente a metodologia utilizada, começando por apresentar 

o desenho experimental, seguindo a amostra e caracterização da mesma, bem como a 

descrição dos instrumentos utilizados e respetivos procedimentos. Este capítulo termina com 

a explicitação do programa de intervenção, com o objetivo de perceber-se como é possível 

trabalhar as habilidades da IE nas aulas de EF, respeitando o seu currículo. É referido ainda 

as limitações do estudo e uma breve descrição dos procedimentos tidos em conta no 

tratamento estatístico. 

No quarto capítulo estão apresentados os resultados mais relevantes, quer a nível das 

dimensões da IE, quer a nível do índice de posição sociométrica e impacto social.  

No quinto capítulo serão discutidos os resultados com base na interpretação dos mesmos, na 

revisão de literatura e no desenvolvimento do estudo. 

O sexto capítulo apresenta as conclusões do estudo e sugestões para possíveis 

investigações. 

A seguir, no sétimo capítulo, será apresentada a bibliografia, por ordem alfabética, que 

alicerçou toda a dissertação. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO II 
 

    REVISÃO DE LITERATURA 
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2.1. Introdução 

Neste capítulo, será referido o conceito da IE sob várias perspetivas de diferentes autores, 

focando a sua origem e evolução e fazendo alusão aos modelos fundamentais de aptidões de 

IE. De forma a compreender melhor o conceito da IE, será explanado a definição de emoção. 

De seguida, serão descritos os principais instrumentos desenvolvidos com base nos 

diferentes modelos para a avaliação da IE, sendo com maior pormenor o Inventário do 

Quociente Emocional para crianças e adolescentes (EQ-i:YV, Bar-On & Parker, 2000), em 

virtude de ser o que será aplicado no presente estudo. 

Ainda neste capítulo será apresentada a importância da Educação Física, assim como a 

ligação que a IE pode ter com esta disciplina. Por fim, serão expressas considerações 

pertinentes acerca da sociometria, para melhor compreensão do Teste Sociométrico utilizado 

no presente estudo. 

 

2.2. A Inteligência Emocional 

Nesta secção serão explanados as várias dimensões e o papel da IE, na busca de uma melhor 

compreensão deste conceito. 

Vários teóricos contemporâneos conceberam modelos para investigar e descrever o que é a 

IE. Definição essa que evoluiu ao longo dos últimos 20 anos devido ao crescente interesse 

sobre o tema e à intensa pesquisa realizada nesse espaço temporal. Aqui, será focado os 

autores que de certa forma deram um contributo mais valioso, Peter Salovey da Universidade 

de Yale, John D. Mayer da Universidade de New Hampshire, Daniel Goleman de Harvard e 

Reuven Bar-On da Universidade do Texas que forneceram várias definições e modelos 

diferentes de IE. Para o presente estudo o instrumento utilizado será baseado neste último 

pesquisador, tendo todos eles marcado as suas raízes nas obras de Edward Thorndike e 

Howard Gardner. 

 

2.2.1. Origem da Inteligência Emocional  

A ligação da inteligência emocional, com a evolução do uso funcional das emoções, existe 

desde que Charles Darwin escreveu The Expression Of The Emotions In Man And Animal’s 

(1872/1998), exatamente sobre o propósito funcional das emoções. Darwin foi o primeiro a 
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reconhecer o valor das emoções, citando que estas acontecem instintivamente e 

imediatamente em resposta a várias situações e pessoas, como tal não podem ser 

interrompidas. O mesmo autor acreditava que as emoções garantiam a sobrevivência ao 

energizar o comportamento requerido e também sugeriam informações valiosas. Segundo 

Bar-On (2006), Darwin demonstrou que a expressão emocional desempenha um papel vital 

no comportamento adaptativo, que continua a ser um importante axioma da IE até os nossos 

dias.  

Outra influência, entre muitas, que impulsionou a origem da IE foi o conceito da inteligência. 

De forma geral, a sua evolução passou por Thorndike (1936) que propôs a inteligência social, 

representando uma influência marcante para o desenvolvimento do constructo da IE e 

permitindo estabelecer uma ligação entre emoção e inteligência, e por Gardner (1995) que 

expandiu o conceito incluindo o que chamava de inteligências múltiplas, ao conceber um tipo 

de inteligência denominado “inteligência pessoal” que se subdividia em dois tipos: inteligência 

intrapessoal e inteligência interpessoal. Gardner & Hatch (1989, p.6) identificam como 

componentes: da inteligência intrapessoal - “o acesso aos próprios sentimentos e a 

capacidade em distingui-los entre eles e recorrer aos mesmos para orientar o comportamento; 

conhecimento das suas próprias forças, fraquezas, desejos e inteligências.”; da inteligência 

interpessoal - “capacidades para discernir e responder adequadamente aos estados de 

espírito, temperamentos, motivações e desejos de outras pessoas.” Assim Gardner (1998), 

afirmou ainda que as relações interpessoais e intrapessoais formam a base para a construção 

da inteligência emocional. Esta ligação é ainda mais importante, uma vez que as inteligências 

múltiplas continuam a filtrar no pensamento educacional (inteligência lógico-matemática, 

linguística, musical, espacial, corporal-cinestésica, intrapessoal e interpessoal). 

Embora o conceito de inteligência emocional, tal como o nome indica, esteja relacionado com 

os conceitos de inteligência e de emoção, na verdade não é equivalente a nenhum deles, 

sendo, portanto, algo mais complexo do que a sua simples junção. O constructo da inteligência 

emocional evoluiu com investigações, intensificadas durante a década de 1990, continuando 

a desenvolver-se. Geralmente, as definições de IE são pautadas por argumentações e focos 

distintos para elucidar os fenómenos emocionais que acontecem no ser humano, em que os 

vários pesquisadores corroboram juntamente em alguns aspetos e divergem em outros. "Os 

teóricos estão interessados em identificar os processos mentais que envolvem informações 

emocionais, incluindo avaliar, expressar e regular emoções em si e nos outros, e usar as 

emoções de forma adaptável" (Finegan,1998, p. 9). 
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Com raízes provenientes do conceito de inteligência social, o termo “Inteligência Emocional” 

foi definido academicamente pela primeira vez, por Salovey & Mayer (1990), convertendo o 

nome de inteligência interpessoal e intrapessoal e aclarando o conceito de IE como “um tipo 

de inteligência social, que envolve a capacidade de monitorizar os sentimentos e emoções 

próprias e dos outros, com o objetivo de os distinguir, e de usar essa informação para orientar 

o pensamento e a ação” (Salovey & Mayer, 1990, p.189).  

 

2.2.2. Evolução da Inteligência Emocional 

Entre 1994 e 1997 o conceito de IE ganhou popularidade, especialmente, quando Daniel 

Goleman (1996) lançou o livro intitulado “Emotional intelligence”, incluindo aspetos da 

personalidade no conceito em causa, ampliando assim a definição de IE. Não obstante, 

existiram obras anteriores sobre IE, também essenciais para chegar às conceções atuais: 

Bar-On (1988), Gardner (1983) e Mayer & Salovey (1989; 1990), entre outros.  

De seguida será elucidado o ponto de vista de vários autores, por ordem cronológica, de forma 

a percebermos melhor a evolução da IE. 

 1990 - a definição original de Salovey e Mayer de Inteligência Emocional “refere-se 

aos processos envolvidos no reconhecimento, uso, compreensão e gestão de seus 

próprios e outros estados emocionais para resolver problemas emocionais e regular o 

comportamento", citando por Salovey, Brackett & Mayer (2007). 

 1995 - Goleman define a IE como as “outras características” das pessoas para além 

do conhecido QI, sendo: “a capacidade de a pessoa se motivar a si mesma e persistir 

a despeito das frustrações; de controlar os impulsos e adiar a recompensa; de regular 

o seu próprio estado de espirito e impedir que o desânimo subjugue a faculdade de 

pensar; de sentir empatia e de ter esperança”. (Goleman, 2006, p. 54). 

 1997 - Como reação, os proponentes de IE, Mayer e Salovey redefinem o conceito 

afirmando que a inteligência emocional envolve “a capacidade de perceber as 

emoções, de aceder e gerar emoções de forma a auxiliar o pensamento, a 

compreender as emoções e o conhecimento emocional, e controlar emoções para 

promover o crescimento emocional e intelectual.” (Mayer & Salovey, 1997, p. 15).  

 1998 - Goleman, por outro lado, menciona a autoconsciência emocional, o 

autocontrole, a empatia, a resolução de problemas, a gestão de conflitos, a liderança, 

etc., como características de uma pessoa emocionalmente inteligente. 
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 2001 - Cherniss e Goleman estabelecem os quatro domínios da IE: autoconsciência, 

autogestão, consciência social e gestão das relações. Cada um deles faculta um 

conjunto de competências basilares para uma elevada IE, assinalada também por rede 

de competências emocionais. 

 2002 - Mayer, Salovey e Caruso melhoram o modelo de quatro níveis, como forma de 

explicarem o processamento de informações emocionais: a) perceção das emoções; 

(b) uso da emoção para facilitar pensamento; (c) compreensão de emoções; e (d) 

gestão das emoções, citado por Brackett & Salovey (2006, p.34). 

 2006 - Bar-On concorda com as qualidades acima descritas por Goleman, como 

também naquelas que decidem a inteligência emocional de uma pessoa, enfatizando 

assim os traços da personalidade, baseando-se no conceito de que a “inteligência 

emocional-social é uma seção transversal de competências emocionais e sociais inter-

relacionadas, habilidades e facilitadores que determinam efetivamente como nos 

entendemos e nos exprimimos, compreendemos os outros e nos relacionamos com 

eles, e enfrentamos as solicitações diárias” (p.15). 

 2012 - Ermer, Kahn, Salovey e Kiehl. Definem a IE como capacidade de perceber, 

gerir e raciocinar sobre as emoções, em si mesmo e nos outros. 

A inteligência emocional é uma das conceções psicológicas mais recentes e populares desta 

última década. Atualmente averiguam-se sinais alarmantes de uma sociedade 

emocionalmente afetada, uma vez que a humanidade tem passado por problemas como 

crimes sórdidos, suicídios, abuso de drogas, sendo estes o reflexo de uma cultura que só 

apostou pelo intelecto, distanciando o esquecimento do lado emocional do indivíduo 

(Goleman,1997). 

Após a breve resenha foi interessante constatar que cada autor desenvolve o conceito da IE 

através das suas próprias experiências e apesar de cada um deles ter a sua conceção, em 

conjunto complementam-se. De entre os autores referidos, consideramos que a definição de 

IE dada por Bar-On é a que merecerá maior atenção no presente estudo, pois no fundo é a 

que engloba todos os outros conceitos. Segundo Lopes (2003), esta conceção mais vasta 

envolve competências sociais, emocionais e traços de temperamento, sobrepondo-se a áreas 

como a personalidade e a motivação.  
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2.2.3. Modelos da Inteligência Emocional 

No presente estudo, será focado os três principais modelos de IE: Mayer e Salovey; Goleman; 

Bar-on. De forma geral pode-se afirmar que estes três modelos concetuais da IE se regem 

pelas seguintes linhas orientadoras: 

 O modelo de Mayer e Salovey define essa construção como a capacidade de perceber, 

entender, gerenciar e usar as emoções para facilitar o pensamento, a sua medição é 

baseada em habilidades. É um modelo de inteligência, isto é, busca definir a 

inteligência emocional dentro dos limites dos critérios padrão para uma nova 

inteligência (Mayer, Salovey, Caruso & Sitarenios, 2001). 

 O modelo de Goleman observa a construção como um conjunto de habilidades e 

competências que impulsionam o desempenho de gestão, medido por um avaliador 

múltiplo e informativo. É um modelo que se prende mais com uma coleção de 

consciencialização emocional e habilidades sociais que levam ao funcionamento 

efetivo no âmbito social do trabalho, isto é, principalmente testemunhado no "campo". 

 O modelo de Bar-On descreve que a inteligência emocional-social é um conjunto de 

competências emocionais, sociais, habilidades e facilitadores, determinantes na 

compreensão do Eu e dos outros (Bar-On, 2006). É um modelo em que combina o que 

pode qualificar-se como habilidades mentais (autoconsciência emocional) com outras 

características que são consideradas separáveis da capacidade mental, tais como 

independência pessoal, autoestima e humor, o que torna o modelo misto. Tal como é 

descrito por vários autores, “geralmente não há correlação consistente entre humor e 

inteligência” (Mayer, Salovey & Caruso, 2000). 

 

 

2.2.3.1. Modelo de Mayer e Salovey 

Peter Salovey e John Mayer cunharam o termo "inteligência emocional" em 1990 (Salovey & 

Mayer, 1990) e desde então prosseguiram nas pesquisas sobre o significado deste construto. 

Os mesmos autores (1990, p. 189) referenciam a IE como “uma subcategoria da inteligência 

social que envolve a capacidade de monitorar os sentimentos e as emoções, tanto em si 

próprio como nos outros, a capacidade de estabelecer distinções entre eles e a capacidade 

para utilizar esta informação na condução das suas próprias ações e pensamentos”. Estes 

psicólogos propõem que as pessoas diferem na capacidade de processar informações de 

natureza emocional e de relacionar o processamento emocional com uma cognição mais 
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ampla. Acrescentando, mais tarde, que essa habilidade se manifesta em certos 

comportamentos adaptativos (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000). Com base nas competências 

emocionais adaptativas, o modelo foi concetualizado alegando que a IE consistia em três 

componentes: a) Identificação e expressão de emoções; b) Regulação de emoções; c) 

Utilização de informação emocional como guia para ações e pensamentos (Mayer, Salovey, 

Caruso e Sitarenios, 2001).  

Em 1997, Mayer e Salovey reformularam o próprio modelo passando a ser conhecido por “the 

four-branch model” (Mayer & Salovey, 1997) e a ser composto por quatro componentes ou 

ramificações: a) Identificação das emoções (capacidade de perceção, avaliação e expressão 

de emoções); b) Integração das emoções em processos de pensamento (capacidade de 

aceder e/ou gerar sentimentos quando eles facilitam o pensamento); c) Compreensão das 

emoções (capacidade para compreender e analisar a informação emocional e para utilizar o 

conhecimento emocional); d) Gestão das emoções (capacidade de regular as emoções para 

promover o crescimento e o bem-estar emocional e intelectual). Esta expansão surgiu na ideia 

de inteligência com o reconhecimento de que a emoção e a sua regulação afetam o 

crescimento de uma pessoa e interações com outros. O que caracteriza este modelo como 

uma hierarquia contextualizada na personalidade, tal como mostra a figura 1, onde a base é 

a identificação das emoções e o topo a gestão das mesmas. 

 

 

Figura 1 - "Four-branch model" das habilidades envolvidas na inteligência emocional (Mayer & 
Salovey, 1997) 
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2.2.3.2. Modelo de Goleman 

Daniel Goleman, um psicólogo e escritor científico que após redigir sobre pesquisas nas áreas 

do cérebro e do comportamento para o New York Times, descobriu o trabalho de Salovey e 

Mayer na década de 1990. Inspirado pelas suas descobertas, Goleman começou a conduzir 

a sua própria pesquisa na área e escreveu o livro “Inteligência Emocional” que familiarizou 

tanto o setor público quanto o privado com o conceito de inteligência emocional.  

 

Figura 2 - As competências emocionais, de acordo com o Modelo de Goleman (Cherniss e 
Goleman, 2001) 

O modelo atual de Goleman é um refinamento do seu anterior, utilizado em 1998, onde 

identificou cinco domínios ou dimensões de inteligência emocional que compreendia vinte e 

cinco competências. As três dimensões - autoconsciência, autorregulação e motivação - 

descreveram as competências pessoais, isto é, conhecer e administrar as emoções em si 

mesmo. Duas dimensões - Empatia e Habilidades Sociais - descreveram as competências 

sociais, ou seja, conhecer e administrar as emoções nos outros. Segundo Goleman, o modelo 

atual reflete as recentes análises estatísticas efetuadas por um colega seu, Richard Boyatzis, 

que apoiava o colapso das vinte e cinco competências em vinte e os cinco domínios em 

quatro, tal como apresentados na figura 2: Autoconsciência, Autogestão, Consciência Social 

e Gestão das relações (Cherniss & Goleman, 2001, p. 29).  
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2.2.3.3. Modelo de Bar-On 

Segundo Bar-On (2006), alguns investigadores tiveram grande impacto no desenvolvimento 

contínuo do seu modelo, nomeadamente; Darwin’s que desenvolveu trabalhos defendendo 

que a expressão emocional é importante para a sobrevivência e adaptação; Thorndike que 

descreve a inteligência social e sua importância para o desempenho humano; Wechsler que 

estudou o impacto de fatores não cognitivos e conativos1 sobre o que ele chamou de 

"comportamento inteligente". Para além disto, o modelo de IE de Bar-On pretendia responder 

à pergunta "Porque é que algumas pessoas são mais capazes de ter sucesso na vida do que 

outras?". Na sequência, Bar-On reviu literatura na área da psicologia sobre as características 

da personalidade que pareciam relacionadas ao sucesso de vida, identificando cinco amplas 

áreas de funcionamento relevantes para o sucesso que serão apresentadas mais à frente. 

Neste percurso afirmou que "as pessoas que são emocionalmente e socialmente inteligentes 

são capazes de compreender e expressar-se, de compreender e relacionar-se bem com os 

outros e de lidar com as exigências da vida diária" (Bar-On, 2007, p. 2). 

Bar-On acrescenta que, de Darwin até ao presente, a maioria das descrições, definições e 

desenvolvimento de conceitos da inteligência emocional-social incluem um ou mais das 

seguintes componentes-chave inseridos nas cinco áreas de funcionamento: (a) habilidade 

intrapessoal - a capacidade de reconhecer, compreender e expressar emoções e sentimentos; 

(b) habilidade interpessoal - a capacidade de compreender como os outros se sentem e 

relacionar-se com eles; (c) comportamento adaptativo - a capacidade de gerir e controlar as 

emoções; (d) gestão do stresse - a capacidade de gerir mudanças, adaptar e resolver 

problemas de natureza pessoal e interpessoal; (e) disposição geral - a capacidade de gerar 

afeto positivo e ser auto motivado (Bar-On, R., 2006, p. 3). 

Bar-On (1997b) foi o primeiro a introduzir o termo Emotion Quotient e desenvolveu a medida 

de inteligência emocional e social, designada por Inventário de Quociente Emocional (EQ-i). 

Em termo de curiosidade, a principal diferença entre o Quociente de Inteligência (QI) e 

Quociente Emocional (QE) é a capacidade de aprender, fazer sentido e utilizar a compreensão 

da informação e a compreensão da emoção (Wisegeek, 2012).  

A figura 3 foi elaborada com base no modelo de IE de Bar-On (cit. por Stein, 2009, com 

autorização da Multi-Health Systems), expressando a forma como o QE pode ser um 

ingrediente decisivo para um excelente desempenho. Isto é, quatro das cinco áreas - 

                                                           
1 Relativo ao processo mental de formação da vontade e da intenção (Priberam Dicionário. Disponível em: 
https://www.priberam.pt/dlpo/conação) 



Revisão de Literatura  

 

 17 

 

Intrapessoal, Interpessoal, Comportamentos Adaptativos e Gestão do Stresse - são facilitadas 

pela sua Disposição Geral, o que pode conduzir a um melhor desempenho.  

 

Figura 3 - Modelo de IE de Bar-On (Cit. por Stein, 2009, p. 51.) 

 

 

2.2.4. Avaliação da Inteligência Emocional 

Ao longo da última década foram desenvolvidos vários testes de avaliação da inteligência 

emocional, isto é, que testem o constructo. Este facto levou a acatáveis debates sobre a 

abordagem mais apropriada e válida para a medição da construção da IE, sendo 

“essencialmente os problemas metodológicos das medidas (autorrelato vs. realização) que 

mais têm limitado o seu alcance e valor heurístico.” (Costa & Faria, 2014, p. 340). Atualmente 

não existe uma medida suficientemente sólida, que assinale a relevância da inteligência 

emocional como mais um aspeto a ter em conta na explicação complexa dos comportamentos 

humanos, estando ainda muito no início, nomeadamente em Portugal (Franco, 2003). 
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Segundo Stein (2009), os dois testes mais aceites são o EQ-i de Bar-On (2006) e o Mayer-

Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) de Mayer e Salovey (2002). O mesmo 

autor refere ainda que “consultores organizacionais, psicólogos e educadores usam o EQ-i, o 

EQ-3602 e o MSCEIT para testar a inteligência emocional. Da mesma forma que os psicólogos 

têm validado testes de QI, outros pesquisadores de negócios e educação validaram o EQ-i 

(juntamente com outros testes de inteligência emocional, como o EQ-360 e o MSCEIT). Os 

desenvolvedores de testes padronizaram-nos testando milhares de pessoas em todo o 

mundo. Uma série de fatores (ou escalas) nestes testes refletem as diferentes áreas da 

inteligência emocional” (p. 49). 

Como surgiram os testes da IE? 

Seguindo a ordem dos três principais modelos apresentados, será explanado de forma geral 

como surgiram os respetivos testes, e de forma mais pormenorizada o instrumento de 

avaliação do modelo de Bar-On, em virtude de ser utilizado uma tradução, adaptação e 

validação do mesmo na amostra do presente estudo. 

O modelo de quatro componentes de Mayer & Salovey foi medido por uma série de 

instrumentos, sendo o mais recente o Teste de Inteligência Emocional Caruso de Mayer-

Salovey, ou MSCEIT (Mayer, Salovey & Caruso, 2002). Este teste é constituído por oito 

tarefas individuais em que duas delas são usadas para medir cada componente do modelo. 

Ou seja, a perceção emocional é medida pedindo aos participantes que identifiquem emoções 

em rostos e paisagens. A facilitação emocional é avaliada, numa subescala, pedindo aos 

participantes que identifiquem quais as emoções que promovem os diferentes tipos de 

pensamentos e atividades. A compreensão emocional é medida através da compreensão de 

como as emoções se misturam, como por exemplo, a tristeza e medo (Mayer, Roberts & 

Barsade, 2008). A gestão das emoções de si mesmo e dos outros é medido através da 

apresentação de examinadores com vinhetas descrevendo uma situação social e 

perguntando-lhes como as emoções podem ser gerenciadas na situação (Mayer et al., 2002). 

Mais tarde o MSCEIT substituiu a Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS, Mayer et al., 

2000). Surge então a nova versão, designada MSCEIT V2.0, sendo criada, também, uma 

versão para adolescentes a MSCEIT-YV (Mayer, Salovey, Caruso, & Sitarenios, 2004). 

Monteiro (2009) validou a escala de MCSEIT para a população portuguesa, no mesmo 

formato da escala original. 

                                                           
2 EQ-360 - Emotional Quotient Assessment (instrumento avaliador múltiplo usado em conjunto com o EQ-i para dar uma avaliação 
mais completa). 
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Já Goleman em 1998, “após a sua pesquisa em centenas de modelos de competência de 

organizações do setor privado e público que empregam mais de dois milhões de 

trabalhadores” (Cherniss & Goleman, 2001, p. 87) concebeu o Emotional Competence 

Inventory (ECI) com o intuito de medir todas as competências. O ECI é uma avaliação de 360 

graus com classificações de supervisão em vinte competências sociais e emocionais, tendo 

uma estrutura mais adequada para profissionais e ocupações na área administrativa. Os 

inquiridos utilizam uma escala de 6 pontos para descrever a si próprios ou a outra pessoa em 

cada competência. Cada passo na escala é progressivamente rotulado, começando de "o 

comportamento é apenas ligeiramente característico do indivíduo (isto é, ele/ela comporta-se 

desta forma apenas esporadicamente)" e terminando com "o comportamento é muito 

característico deste indivíduo (ou seja, ele/ela se comporta dessa maneira na maioria ou em 

todas as situações em que é apropriado." Para além da escala de 6 pontos, as opções de 

resposta também incluem "Eu não sei " ou " Eu não tive a oportunidade de observar a pessoa 

em ambiente apropriado ". O instrumento contém 110 itens e leva aproximadamente 35 

minutos a ser respondido. O ECI é projetado para ser usado apenas como uma ferramenta 

de desenvolvimento a nível do trabalho, não para fazer decisões de contratação, promoção 

ou compensação. (Cherniss e Goleman, 2001). Tal como outros testes, o ECI foi sujeito a 

várias melhorias, quer por parte do autor original, quer por parte de outros autores, tais como 

Ruth Jacobs, Ron Garonzik, Patricia Marshall e Signe Spencer que o reescreveram 

novamente em janeiro e fevereiro de 1999. De acordo com Cherniss e Goleman (2001), 

embora “a escala de desenvolvimento seja empiricamente determinada, para as primeiras 

aplicações da ECI, os pressupostos de escala de desenvolvimento basearam-se em 

pareceres de especialistas em estudos anteriores (Spencer & Spencer, 1993; McClelland, 

1998)”. 

Bar-On (2007) promoveu a investigação da inteligência social e emocional através de sua 

aplicação educacional. De acordo com Brown, Bryant, & Reilly (2006), o autor em causa é 

reconhecido com a criação de um dos instrumentos mais utilizados para medir a IE, o 

Emotional Quotient Inventory (EQ-i). Muitos estudos têm utilizado o EQ-i para avaliar as 

competências intrapessoais e interpessoais das pessoas, comportamento adaptativo, a 

gestão do stresse e a disposição geral. Originalmente, o EQ-i é um instrumento constituído 

por 133 itens e foi desenhado com base na respetiva estrutura teórica do modelo de Bar-On, 

em que as respostas fornecem uma pontuação total de QE e pontuações nas seguintes 5 

escalas compostas que compreendem 15 subescalas: Intrapessoal (compreendendo o 

autoconhecimento emocional, a assertividade, a autorrealização, a independência e a 

autoestima); Interpessoal (compreendendo as relações interpessoais, a responsabilidade 
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social e a empatia); Comportamento adaptativo (compreendendo a resolução de problemas, 

a capacidade de ponderar situações e a flexibilidade); Gestão do Stresse (incluindo a 

tolerância ao stresse e o controlo dos impulsos); Disposição Geral (compreendendo a 

felicidade e o otimismo).  

Tal como outras medidas de autorrelato de IE, o EQ-i é descrito para fornecer valores 

credíveis, nas interações entre os indivíduos ou contexto, no comportamento competente 

(emocional e social) e, como tal, fornece uma estimativa de IE de uma pessoa (Bar-On 2000). 

Isto é, o inquirido deve responder se as afirmações incluídas no teste constituem o seu 

comportamento habitual. A Bar-On desenvolveu várias versões do EQ-i usado com várias 

populações e em variadas situações. Entre elas estão a EQinterview (a ser completada após 

o autorrelato), a EQ-i Short Version (uma versão de 52 itens do original), a EQ-i: 125 (uma 

versão de 125 itens do original que exclui a negativa escala de impressões), EQ-i Youth 

Version (para crianças e adolescentes de 7 a 15 anos de idade) e a EQ-360 Assessment (um 

instrumento avaliador múltiplo usado em conjunto com o EQ-i regular de autorrelato para dar 

uma avaliação mais completa). 

Mediante o descrito, no que diz respeito às medidas da IE e com base em Shaffer (2004), a 

tabela 1, expressa a comparação entre as três principais medidas. 

 

Tabela 1 - Comparação das principais medidas da IE (Shaffer, 2004) 

Comparação das principais medidas El 

Instrumento de 
Teste / 

Atributos 

Multifactor Emotional 
Intelligence Scale 

(MSCEIT V2) 
(Mayer, Salovey, & 
Caruso, 1997/1999) 

Emotional 
Competence Inventory 

(ECI)  
(Boyatzis, Goleman, & 

Hay/McBer, 1999) 

Emotional Quotient 
Inventory (EQ-i) 
(Bar-On, 1997) 

Método Habilidades Informativo Autorrelato 

Áreas Medidas  Perceção e Expressão 

da Emoção 

 Assimilação da Emoção 

no Pensamento 

 Compreensão das 

Emoções 

 Regulação Reflexiva 

das Emoções 

 Autoconsciência 

 Consciência Social 

 Autogestão 

 Gestão das Relações 

 Intrapessoal 

 Interpessoal 

 Comportamentos 

adaptativos 

 Gestão do stresse 

 Disposição geral 
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O modelo de Bar-On, para além de ser um modelo misto, é também aplicado com frequência 

em contextos educativos. A descrição mais pormenorizada das competências, habilidades e 

facilitadores de inteligência emocional-social medidos pelo teste EQ-i Youth Version de Bar-

On será expressa no formato adaptado e validado à amostra do presente estudo, aquando a 

elucidação dos instrumentos inseridos na metodologia. Não obstante, acrescenta-se que este 

instrumento validado para a população portuguesa surgiu em 2011, após Cadeias, Rebelo, 

Silva e Cartaxo fazerem um estudo de adaptação e validação do Inventário de Quociente 

Emocional - Bar-On EQ-i:YV a crianças e jovens portugueses. Nesta investigação, os autores 

concluíram que os resultados encontrados mostram atributos psicométricos positivos e 

favorecem a sua aplicação na avaliação de competências emocionais em Portugal (Candeias, 

Rebelo, Silva & Cartaxo, 2011). 

 

2.2.5. A Importância da Inteligência Emocional 

Relativamente ao dia-a-dia, Goleman (1997) afirma que o “sucesso das pessoas na vida 

quotidiana depende mais do uso inteligente das emoções do que da inteligência acadêmica 

tal como é medida pelos testes de QI”. O autor alude diversos casos de pessoas que, apesar 

de deterem altos níveis intelectuais, não obtiveram sucesso na vida. Segundo Goleman, o 

analfabetismo emocional seria o responsável pelo insucesso social dessas pessoas. 

Acrescentou ainda que o sucesso dos indivíduos, em estudos mais otimistas, depende apenas 

20% do nível de inteligência lógico-matemática e a restante percentagem deve-se a outros 

tipos de inteligência, entre elas a inteligência emocional. Ainda o mesmo autor escreveu “ao 

contrário do QI, com os seus cem anos de história de investigação com centenas de milhar 

de pessoas, a inteligência emocional é um conceito novo. Ninguém sabe dizer exatamente 

por quanta da variabilidade que se verifica de pessoa para pessoa no curso da vida ela é 

responsável. Mas os dados existentes sugerem que pode ser uma influência tão poderosa e 

por vezes ainda mais poderosa que o QI.” (Goleman, 2006, p. 54-55). Estar ciente dos 

sentimentos, manipular as emoções, as perturbadoras também, ter empatia com a forma 

como os outros se sentem e ser hábil na gestão das relações interpessoais, são elementos 

da IE, como tal, são habilidades cruciais para uma vida efetiva. “Devemos ensinar os conceitos 

básicos da inteligência emocional nas escolas.” (Goleman, 2006). 

Contextualizando o sucesso no meio escolar, o bom aproveitamento e as capacidades da 

inteligência estão relacionados, contudo é possível que um aluno considerado inteligente 

tenha mau resultado, por exemplo, num exame. Não por ser desprovido de inteligência, mas 

sim por faltar outras características, como a motivação, o interesse, a perseverança, etc.. 
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Assim como os alunos com mais dificuldades de aprendizagem podem conseguir obter 

resultados positivos se forem estimulados. Para que se consiga alcançar um objetivo é 

necessário algum empenho e este não é obrigatoriamente mais evidenciado nas crianças 

mais inteligentes em comparação com as menos dotadas. “Isto evidencia a grande 

importância de que se revestem outros fatores, além da inteligência, que são co determinantes 

para o êxito. (…). Manifestamente outros fatores existem que têm uma importância 

significativamente maior do que a inteligência racional. Estes são hoje designados pelo termo 

inteligência emocional.” (Sehr, 2000) 

 

2.2.6. A Educação Emocional 

Existe uma certa confusão entre os termos inteligência emocional, competência emocional e 

educação emocional. Quanto à IE, para além do que já foi explanado neste trabalho, segue-

se a linha de raciocínio de Bisquerra (2007, p. 74) que refere a IE como um “…constructo 

hipotético próprio do campo de psicologia, que tem sido defendido por Salovey & Mayer 

(1990), Goleman (1995), Mayer & Salovey (1997), Bar-On & Parker (2000), Schulze & Richard 

(2005) e muitos outros. (…). Expor a viagem histórica do conceito de inteligência emocional, 

onde pode observar-se as definições sucessivas e discussões sobre este conceito, que é o 

centro de interesse e discussão em muitas investigações (…). Deixamos para o campo da 

psicologia este debate”.  

Relativamente a competência emocional, de acordo com vários investigadores Bar-On & 

Parker (2000), Cohen (1999), Elias, Tobias & Friedlander (2000), Salovey & Sluyter (1997), 

entre outros, há um ponto em consenso, é a importância e a necessidade de adquirir 

habilidades emocionais. Essa aquisição pode levar-nos a pensar na competência emocional 

que por sua vez enfatiza a interação entre as pessoas e o meio ambiente e, sendo uma 

capacidade em adquirir determinadas habilidades emocionais, concludentemente dá mais 

importância à aprendizagem e desenvolvimento. O que por inerência, tem aplicações 

educacionais. 

Chegando à educação emocional, Bisquerra (2007) afirma que o debate e elucidação da 

construção da inteligência emocional corresponde a psicologia, enquanto a educação 

corresponde à implementação das contribuições e resultados de pesquisa psicológica. Neste 

sentido propõe-se a educação emocional entendida como, um processo contínuo e 

permanente da educação, que visa promover o desenvolvimento das competências 

emocionais, como elemento essencial do desenvolvimento integral da pessoa, com o intuito 
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de a preparar para a vida. O objetivo da educação emocional é o desenvolvimento de 

competências emocionais. 

Sabe-se que a emoção é fulcral na educação, até porque ela dirige, por exemplo, a atenção. 

Por norma não se compreende completamente o sistema emocional do aluno, nem se sabe 

exatamente como o regular na escola, além de, por vezes, correr o risco de definir-se muita 

ou pouca emoção como mau comportamento. Raramente incorpora-se a emoção 

confortavelmente na sala de aula e até no currículo. “Em resumo, precisamos pensar nos 

alunos como mais do que meros tecidos e corpos cerebrais. Peptídeos poderosos convertem 

esse tecido corporal e cerebral em uma força vital vibrante - toda a criança que John Dewey 

nos pediu para educar.” (Sylwester, 1994, p.62). Acrescenta-se o facto de a literatura atual 

apoiar a inclusão da educação emocional no currículo do ensino básico, por sua associação 

com resultados académicos e oportunidade de uma educação mais integral, posteriormente, 

facilitar a transição para o ensino secundário (Jordan, McRorie, & Ewing, 2010). 

Tal como ressaltaram Matthews, Zeidner e Roberts (2002), para que se consiga compreender 

a IE e, consequentemente, a educação emocional, é indispensável que se tenha presente a 

noção de emoção. 

A Emoção 

Segundo a interpretação de Goleman, emoção refere-se “a um sentimento e aos raciocínios 

daí derivados, estados psicológicos e biológicos, e o leque de propensões para a ação.” 

(Goleman, 2006). Temática esta que por si só dá “pano para mangas” ao que, para não se 

correr o risco de afastar do enquadramento principal, focar-se-á de forma resumida alguns 

prismas que, para o presente estudo, denotou-se serem os mais pertinentes: 

 1984 - Plutchik acreditava que as emoções específicas surgiram em resposta a 

avaliações de diferentes categorias de relações. Em particular, essas relações 

envolvem aspetos importantes para a sobrevivência e reprodução, incluindo segundo 

Plutchik "ameaças, ataques, namoro, isolamento, saudações, apaziguamento e jogo.", 

portanto, uma complexa e possível sequência de reações perante um estímulo. 

Incluindo a necessidade de avaliação cognitiva, perceção subjetiva, arousal3 

neurológico, estímulo para a ação e conduta específica. 

 1990 - Smith e Lazarus alegaram que as emoções para além de influenciarem a 

capacidade de resolução de problema podem acarretar impactos no bem-estar das 

                                                           
3 Queirós, C. (1997) cita Duffy (1962) afirmando que este sugeriu a substituição do conceito emoção pela noção arousal, visto 
este ser uma ativação neurofisiológica. 
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pessoas, mesmo que subjetivo, na saúde física e mental, assim como nas interações 

sociais. A emoção poderia depender de duas vertentes, ser determinada 

biologicamente e o produto da experiência e do desenvolvimento humano no contexto 

sociocultural. 

 1991 – Garber & Dodge citam Campos e Barret (1989), sugerindo que as emoções 

tinham responsabilidade nas relações das pessoas com o ambiente externo, bem 

como essa gestão, manutenção e/ou interrupção. Acrescentaram ainda a coordenação 

de múltiplos processos como característica principal da emoção. Assim, começou-se 

a perceber que “emoção corresponderia a uma reação psicobiológica complexa, que 

envolveria inteligência e motivação, impulso para ação, além de aspetos sociais e da 

personalidade, que acompanhados de mudanças fisiológicas, expressariam um 

acontecimento significante para o bem-estar subjetivo do sujeito no seu encontro com 

o ambiente.” (Woyciekoski, C. & Hutz, C. S., 2009). 

 1995 - Damásio referiu o “estado do corpo” como sendo um conjunto de mudanças 

introduzidas pelos órgãos através de terminações nervosas, sob o controlo do sistema 

cerebral, constituindo assim a essência da emoção. Acrescentou que essas mudanças 

poderiam ser percetiveis do exterior ou somente pelo próprio. Demonstrou ainda a 

impossibilidade de separar a emoção da razão, asseverando que uma pessoa privada 

das suas emoções transformaria as decisões supostamente racionais. 

 1995 - Goleman, reforça o expresso anteriormente, tendo a mesma noção de relação 

entre a racionalidade e a emoção, destacando ainda possibilidades de disciplinar a 

mente emocional. 

 1996 - Ortony, Clore e Collins “defendem que as emoções incluem sentimentos, 

experiência, fisiologia, comportamentos, mas sobretudo cognições e 

conceptualizações, e entendem que as emoções se podem diferenciar, de acordo com 

os diferentes tipo de cognições que considera, responsáveis por elas.” (cit. em Branco, 

2004). 

 1997 - Queirós considera emoção como “… um processo cujas manifestações 

abrangem três níveis; neurofisiológico, comportamental e experiencial” (p.238). Sendo 

que: o nível neurofisiológico diz respeito a alterações no comportamento corporal da 

pessoa, atestando Damásio (1995) quanto à perceção; no nível comportamental, inclui 

o comportamento, a ação motora, a expressão e a mímica corporal e facial, a postura 

corporal, etc., e que pode ser percetível para os outros e parcialmente pelo próprio; o 

nível experiencial, somente sentido pelo próprio, traduz a vivência subjetiva de uma 

experiência. 
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 2004 - Lopes, Brackett, Nezlek, Schütz & Salovey, tal como foi citado por Woyciekoski 

& Hutz (2009), “salientaram que competências emocionais são essenciais nas 

interações sociais porque emoções alimentam funções comunicativas e sociais, além 

de conterem informações sobre os pensamentos e intenções das pessoas. Segundo 

os autores, a ocorrência de uma interação social positiva e satisfatória demandaria 

que os indivíduos percebessem, processassem e manejassem a informação 

emocional de forma inteligente. A visão de que as competências emocionais são 

cruciais para adaptação tem suscitado o interesse pelo tema da inteligência emocional 

e inspirado muitos programas de aprendizagem social e emocional em escolas e em 

ambientes de trabalho.” 

Desta forma, pode-se analisar que as emoções fazem parte da natureza humana e não é por 

acaso. Poderia-se contar imensas histórias pessoais, de familiares, de amigos, de conhecidos 

dos amigos, e por aí adiante, em que o medo, por exemplo, pode ter uma função sinalizadora 

que leva a agir como defesa. Neste sentido, certamente que cada emoção tem um sentido 

biológico. “Estes padrões de sobrevivência de tempos remotos ainda hoje atuam em nós (…). 

Embora estas emoções tenham perdido em parte, o seu sentido primordial, em situações 

extremas, ainda hoje se tornam ativas, fazendo-nos reagir a situações de forma intuitiva.” 

(Sehr, 2000). Neste seguimento e parafraseando Goleman (2006, 22-23), “Todas as emoções 

são, essencialmente, impulsos para agir, planos de instância para enfrentar a vida que a 

evolução institlou em nós.  

Em suma, a figura 4 esquematiza o processo da vivência emional, segundo Bisquerra (2003), 

que vem ao encontro do que foi exposto nos parágrafos anteriores e serve para entender 

como atentar o conceito de emoção no programa de intervenção inerente no presente estudo. 

 

 

Figura 4- Conceito de Emoção, segundo Bisquerra (2003) 
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Havendo a possibilidade de educar a mente emocional, torna-se então importante perceber 

por onde começar. De que emoções podemos falar? 

Continuando a mencionar Goleman (2006), o mesmo refere que pesquisadores continuam a 

debater precisamente que emoções podem ser consideradas primárias, ou mesmo se há 

efetivamente emoções primárias. Alguns teóricos propõem famílias básicas, mas nem todos 

estão de acordo quanto a elas. Após várias pesquisas, percebe-se que de facto existem 

imensas taxonomias de emoções, incluindo respetivas variações, combinações e mutações. 

Para o presente estudo, optou-se pela classificação psicopedagógica das emoções, tabela 2, 

de acordo com Bisquerra (2003), prendendo-se com o facto do autor já ter feito estudos, 

verificando que as emoções abaixo apresentadas são as mais salientadas em contexto 

escolar. 

 

Tabela 2 - Vocabulário emocional segundo Bisquerra (2003) 

 

Emoções 
Negativas 

 
 
 

P
ri
m

á
ri
a
s
 

 

Medo Medo, horror, pânico, terror, desassossego, susto, pavor, fobia. 

Ira 

Raiva, fúria, cólera, ressentimento, ódio, rancor, indignação, desagrado, 
irritação, tensão, excitação, agitação, amargura, hostilidade, 
animosidade, irritabilidade, violência, ciúme, inveja, desamparo, 
desprezo, amargura, antipatia. 

Tristeza 
Melancolia, nostalgia, aflição, depressão, frustração, deceção, dor, 
angústia, desespero, pessimismo, melancolia, autopiedade, solidão, 
desânimo, apatia, saudade, depressão, desgosto, preocupação. 

Aversão Repugnância, rejeição, desprezo. 

Ansiedade 
Nervosismo, angústia, inquietude, insegurança, stresse, preocupação, 
desgosto, desânimo, desespero. 

S
o

c
ia

is
 

Vergonha Timidez, inibição, culpa, constrangimento, pudor, embaraço. 

Emoções 
Positivas 

Alegria 
Euforia, prazer, entusiamos, excitação, contentamento, gratificação, 
satisfação, alívio, humor. 

Amor 
Aceitação, carinho, ternura, bondade, empatia, interesse, cordialidade, 
afeto, confiança, afinidade, respeito, devoção, adoração, veneração, 
paixão, gratidão, interesse, compaixão. 

Felicidade Bem-estar, alegria, tranquilidade, paz interior, satisfação, serenidade. 

Emoções 
Ambíguas Surpresa 

Pode ser positiva ou negativa. 
Sobressalto, espanto, susto, desconcerto, confusão, perplexidade, 
admiração, agitação, impaciência. 

 

Após uma breve abordagem ao conceito de emoção, passando pela sua classificação, achou-

se pertinente hierarquizar, podendo desta forma ajudar na conceção e implementação do 

programa de intervenção e estabelecendo uma ampla diferenciação entre emoções positivas 
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e negativas que se aplica a várias situações. Assim, parte-se do pressuposto que a base é 

referente a um nível de experiência simples e reações específicas de emoção e o topo é 

alusivo à dicotomia (emoções positivas e negativas). De baixo para cima os diferentes níveis 

são derivados de inclusão, e de cima para baixo de diferenciação, como é possível ver na 

figura 5. Esta agregação foi baseada no que Goetz, Zirngibl, Pekrun & Hall (2003) defendem.  

 

Figura 5 - Agregação de reações emocionais com base nos princípios de inclusão (Goetz, 
Zirngibl, Pekrun & Hall, 2003). 

 

Para entender os níveis de agregação, vamos seguir os exemplos fornecidos por Goetz, 

Zirngibl, Pekrun & Hall (2003), em contexto escolar. O nível n, o mais baixo, representa esse 

conjunto de diversas reações emocionais e da situação que o aluno descreve. O nível n+1, 

envolve a adição de todas as afirmações relativas à componente fisiológica (reações do corpo) 

da experiência emocional. O nível n+2, inclui emoções discretas (somente sentido pelo 

próprio) específicas à situação, como ansiedade de um momento de avaliação, tédio ao fazer 

uma tarefa escolar, ou prazer de uma aula. O nível n+3, representa as emoções discretas em 

várias experiências (por exemplo, orgulho sobre o desempenho acadêmico). O nível n+4, que 

representa dimensões dicotômicas das emoções (positivas e negativas) em situações 

específicas, como o impacto positivo global em contexto escolar. Este nível pode ainda ser 

uma junção de subconjuntos do nível n+3 com base na valência das emoções. 

Damásio (2005) conclui que uma emoção negativa só pode ser neutralizada por uma emoção 

positiva. Talvez este deve ser o destino na abordagem das emoções na educação.  
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2.2.7. A importância da Educação Física  

Em contexto escolar a EF organiza-se em torno de três vertentes fundamentais: a primeira é 

a atividade curricular disciplinar, que funciona com base num programa, constante do Plano 

de Organização do Ensino-Aprendizagem, do Ministério da Educação; depois, as atividades 

não curriculares, de que são exemplo os campeonatos interturmas; e as atividades de 

complemento curricular, traduzidas no que se chama o Desporto Escolar. No presente estudo, 

o programa de intervenção da IE foi aplicado na atividade curricular disciplinar, isto é, nas 

aulas de EF, sem prejuízo da abordagem dos conteúdos previstos no currículo da disciplina. 

Sem querer repetir os pontos do Programa Nacional de Educação Física (PNEF) que, por si 

só, podem levar ao entendimento da importância da EF, por exemplo as finalidades, 

acrescenta-se que “durante a infância e a adolescência, a educação física nas escolas 

proporciona uma excelente oportunidade para aprender e para colocar em prática 

competências que irão provavelmente favorecer uma boa condição física e saúde ao longo 

de toda a vida.” Estas atividades compreendem a prática das modalidades referidas no PNEF, 

no momento em que são identificados os conteúdos das aulas de EF. “O domínio precoce 

destas aptidões básicas contribui de forma crucial para ajudar os jovens a desempenhar e a 

compreender o valor deste tipo de atividade na sua educação posterior ou, enquanto adultos, 

no trabalho ou durante o seu tempo de lazer.”, (Comissão Europeia, 2013, p. 7). 

Olhando para a EF, incluindo tudo o que lhe é inerente (finalidades, objetivos, conteúdos, 

estratégias, etc.), pode-se acrescentar que esta disciplina vai além da formação de aptidões 

físicas do aluno e da componente recreativa. “A participação em variadas atividades físicas 

comporta um conhecimento e uma perceção centrados em princípios e conceitos como 

‘regras de jogo’, competição leal (fair play) e respeito, consciência tática e física, bem como 

uma consciência social, associada à interação pessoal e esforço de equipa em inúmeros 

desportos. Os objetivos que transcendem a educação física e o desporto - como uma boa 

saúde, um desenvolvimento pessoal sólido e a inclusão social - dão maior peso à importância 

de incluir esta disciplina no currículo escolar.”, (Comissão Europeia, 2013, p. 7). 

Tal como se lê em todos os documentos que regulamentam e organizam a disciplina, pode-

se ainda referir, como aspeto a ter em conta na importância da EF, a sua objetivação. Visando 

a criação de estilo de vida saudável, assim como conhecer e sentir-se bem com o seu corpo 

promovendo uma boa autoestima. Também é reconhecido que nesta área é possível gerar 

uma série de relações, as quais permitem desenvolver habilidades sociais e estabelecer 

relações cooperativas saudáveis. Finalmente, a estrutura de conteúdos reflete cada um dos 
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eixos que dão sentido à EF, isto é, o desenvolvimento de habilidades cognitivas, físicas, 

emocionais e relacionais, interligadas à componente motora. O que leva a acreditar que a EF, 

como a educação emocional, busca o desenvolvimento integral da pessoa em todas as suas 

dimensões através do uso do corpo e movimento, alcançando pleno desenvolvimento pessoal 

e do próprio bem-estar (Bisquerra & Perez, 2007). 

 

2.2.8. A Inteligência Emocional e a Educação Física 

Com o intuito de dar sentido ao presente estudo, é necessário relacionar a IE com a EF e a 

forma como a primeira pode ser trabalhada nesta disciplina. Neste sentido, pode-se relacionar 

em várias vertentes. Na vertente social, não negando a universalidade e as diferentes culturas 

da emoção como unidade, “estudos de Barrett (1998); Parkinson (1998) e Church et al. (1998) 

revelam que a expressão emocional facial e comportamental pode ser condicionada pela 

interação cultural e social.” (cit. por Branco, 2004, p. 31). Quanto à vertente pessoal, ao longo 

da história da educação física foi esquecida e agora no século XXI, fala-se, para além de 

trabalhar com os alunos a aquisição e gestão de todas as suas capacidades e habilidades 

motoras, na descoberta, identificação e diferenciação das emoções que despertam, 

alcançando assim o objetivo principal da educação, ou seja, as pessoas mais equilibradas e 

felizes. 

Além disso, a disciplina de EF tem um envolvimento direto com as componentes da IE, por 

exemplo, o conhecimento das próprias emoções, a gestão das emoções, a motivação, a 

empatia e habilidades sociais são elementos que necessariamente existem dentro da prática 

desportiva, neste contexto, a nível educativo. Focando nesta visão, e segundo Mateos & Cano 

(2012), com base em Fernández & Navarro (1989), existem quatro aspetos fundamentais que 

formam a base de Educação Física, tal como ilustrado na figura 6: o aspeto físico (sistema 

anatómico e fisiológico do corpo, ou seja, mobilização física e organização energética); o 

aspeto motor (sistema neurológico, estando relacionado com a coordenação dos 

movimentos); o aspeto afetivo (atitudes, emoções, interesses e relações espaço/tempo com 

ou sem objetos); o aspeto social (relações interpessoais). Não descurando do domínio 

cognitivo, também presente na área de EF, os quatros aspetos referidos, englobam a IE. Tal 

como salienta Goleman (2006), é importante apostar-se na educação integral dos alunos nas 

escolas, onde desenvolvem-se habilidades como o autoconhecimento, o autocontrolo, a arte 

de escutar, a empatia, a gestão de conflitos e colaboração com o próximo, etc.. 
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Figura 6 - Aspetos que constituem a base da Educação Física (Mateos & Cano, 2012, p. 67) 

 

Segundo Mateos & Cano (2012), na EF pode-se e deve-se trabalhar a inteligência emocional, 

sendo importante trabalhar os quatro aspetos que constituem esta área. Não obstante, os 

mesmos referem que são os aspetos afetivos e sociais que se relacionam mais intimamente 

com a inteligência emocional, tal como está expresso na figura 7. 

 

 

Figura 7 - Relação entre aspetos afetivos e sociais, de EF, e IE (Mateos e Cano, 2012, p. 67) 
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Com o intuito de auxiliar na construção do programa de intervenção da IE na área da EF, são 

dados exemplos do que se pode observar nos alunos, quer nas atitudes afetivas, quer nas 

atitudes sociais (Mateos & Cano, 2012), tal como apresentados de forma geral na tabela 3.  

 

Tabela 3 - Observação de atitudes afetivas e sociais nos alunos (Mateos & Cano, 2012, p. 68) 

Observação das atitudes nos alunos 

ATITUDES AFETIVAS ATITUDES SOCIAIS 

 Consciência (respeita as normas); 

 Predisposição (voluntaria-se, entra na 

relação emotiva, responsabiliza-se pela sua 

ação); 

 Aceitação de valores (tenta seguir as 

indicações do professor); 

 Desejo de ajudar os colegas (colabora em 

várias situações, tendo em conta o bem-estar 

dos colegas e o próprio); 

 Seleção de respostas (desempenho máximo 

de atitudes afetivas). 

 Participação ativa; 

 Intervenção individual (oferece aos colegas 

possibilidades de melhorar a sua atuação); 

 Consciência de grupo (aceitação e 

participação no grupo); 

 Integração e colaboração (fornece valores e 

coopera, intervindo dentro da dinâmica de 

grupo); 

 Construção dinâmica personalizadas 

(capacidade de atuação, respeito pelo grupo 

e não ser dependente da supervisão do 

professor). 

 

Para que exista uma adequada aprendizagem do aluno é importante a postura do professor 

neste processo, dado ser o promotor do que se pretende, como docente que leciona a EF e 

como aplicador do programa de intervenção para melhoria da IE. As atividades desenvolvidas 

em contexto de aula são o principal veículo para a relação entre professor/aluno, e é aqui que 

se põe em jogo a carga emocional e afetiva. Para que essa relação seja positiva, é necessário 

haver um prévio conhecimento dos alunos quanto aos seus interesses, necessidades 

pessoais e sociais e às próprias experiências. Como apoio, podem ser utilizados recursos 

didáticos, tais como imagens, músicas, jogos, literatura, Role Playing4, etc., que dão origem à 

consciência emocional e oferecem a possibilidade de experimentar emoções. É importante 

ainda haver espaço para reflexão e introspeção, assim como incentivar a comunicação com 

os outros e trabalho em conjunto entre professor/aluno (Cassá, 2012). 

É importante ainda referir que segundo Sánchez. & González (2004), e com base nas 

características dos alunos com idades compreendidas entre os 9 e 12 anos, estes 

comunicam-se e expressam-se a nível social e através da linguagem. A nível emocional já 

                                                           
4 “…modelo de ensino que pertence à família das Interações Sociais. Este ajuda os alunos a compreender o comportamento 
social, o seu papel nas interações sociais e as formas de resolver problemas de uma forma mais eficaz.” In Wikipédia: A 
enciclopédia livre. [consulta em 2017-04-18]. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Role_playing 
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conseguem centrar-se no ponto de vista dos outros, e embora seja possível desenvolverem 

grandes amizades, estas são instáveis e variáveis. É por isso que o jogo adquire grande 

importância, dado que permite ao aluno dispor de autonomia, independência e segurança nas 

suas escolhas. Assim, os métodos de trabalho devem-se apoiar nas experiências, atividades 

e jogos, aplicados num ambiente de afeto e confiança para potenciar a autoestima do aluno 

e o sentimento de integração no grupo. Fazendo referência à classificação dos estilos de 

ensino de Mosston & Ashworth (1993), os mais adequados para o tipo de atividades propostas 

são a resolução de problemas e o descobrimento guiado, já que proporcionam ao aluno 

responsabilidade e autonomia na elaboração do seu próprio processo de aprendizagem. 

Acrescenta-se ainda a relevância da autodeterminação do professor como geradora de uma 

série de benefícios para os alunos. Tais como maior perceção das capacidades durante as 

atividades de aprendizagem, ter emoções mais positivas, maior motivação intrínseca, 

aumento da criatividade, melhoria do bem-estar psicológico e melhor desempenho (Hellison, 

2003). 

 

2.3. Sociometria 

Em 1934, Moreno com a colaboração de Jennings, desenvolve um trabalho sociométrico de 

grande envergadura. Este projeto foi desenvolvido numa instituição de reeducação para 

raparigas, em Hudson, Nova Iorque, e permitiu-lhe aperfeiçoar conceitos e instrumentos, tais 

como questionários, sociogramas, átomo social, observação de comportamentos e 

tratamentos de dados. A partir daqui surgiu a sua obra pioneira da sociometria com o título 

Who shall survive? A new approach to the problem of human interrelations. Assim, a 

sociometria é a ciência da medida do relacionamento humano, em que no medir (metrum) e 

no social (socius), “o socius recebe uma importância maior que o metrum” (Moreno,1959, 

p.39). O mesmo autor refere ainda ser um “estudo matemático das propriedades psicológicas 

das populações” (Moreno, 1934, p.61), defendendo simultaneamente uma filosofia de 

espontaneidade, onde acrescenta que “as pedras angulares do sistema sociométrico são os 

conceitos universais de espontaneidade e criatividade” (Moreno, 1934, p.53). Neste momento, 

surgiram ideias centrais, tais como favorecer a expressão dos sentimentos profundos para 

com os outros, implicar as pessoas no seu contexto de vida real, e apelar às capacidades de 

iniciativa de cada pessoa, responsabilizando-a pela transformação da sua própria situação 

social. Consequentemente, a sociometria valoriza os sentimentos e a subjetividade, a 

participação de cada pessoa e as suas preferências íntimas.  
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Dando seguimento ao já expresso, as pessoas não se atraem de igual maneira entre si, 

resultando numa imensidade de sentimentos, de atrações e de rejeições que se difundem em 

todas as direções possíveis, que tanto podem-se encontrar, como separar em direções 

opostas. Com base nisto, Moreno (1934, p. 205) afirma que “o problema consiste em encontrar 

a verdadeira posição de um indivíduo neste entrecruzamento de correntes psicológicas que 

dão forma aos grupos nos quais vive, mas que se estende fora deles. O teste sociométrico 

permite-nos os meios para isto”, surgindo assim como um método de investigação hábil para 

estudar as marcas socio-afetivas e facilitar a compreensão das redes de relações no seio de 

um grupo, tendo sido aplicado pela primeira vez em crianças e jovens pelo investigador 

Moreno.  

Moreno influenciou e inspirou um vasto círculo de investigadores e catalisou o aparecimento 

de inúmeros artigos de figura conceptual, experimental ou metodológico, com resultados 

enriquecedores. Na sequência vários autores emitiram sugestões de procedimento na 

conceção do questionário, portanto, do teste sociométrico. Para o presente estudo foram tidas 

em conta, principalmente, as sugestões das autoras Northway & Weld (1999). Assim, partiu-

se do pressuposto que “contrariamente ao que acontece com muitos testes psicológicos, um 

teste sociométrico pode ser utilizado por um professor (…). É simples de aplicar e é fácil fazer 

o apuramento e, por seu intermédio, descobrir-se-ão muitas coisas acerca das crianças, que 

nos ajudarão no nosso trabalho com elas” (Northway & Weld,1999, p. 11). Este teste 

sociométrico consiste em solicitar a cada aluno de uma turma que indique o colega com quem 

gostaria de se associar, ou não, em diversas situações da vida real. Estas situações, 

denominados critérios, serão: brincadeira livre ao ar livre; atividade dentro de casa ou à roda 

duma mesa (ou trabalho de carteira); atividade de grupos organizada (jogos). De acordo com 

(Northway & Weld,1999, p. 21), “utilizam-se estas situações especiais porque são aquelas 

que as crianças conhecem realmente na sua vida escolar e são, portanto, adequadas ao 

nosso caso”. 

De acordo com as autoras referidas no parágrafo anterior, os resultados dos testes 

sociométricos podem ser utilizados para todo o tipo de investigação. No presente estudo, será 

enfocado os alunos que são menos aceites pelos seus companheiros, com o intuito de os 

ajudar na integração no grupo. Não invalidando o conhecimento prévio que o professor tem 

dos alunos, as autoras defendem que geralmente é benéfico ajudar os alunos de índice de 

posição sociométrica baixo a encontrarem oportunidades de estar com quem nomearem como 

preferidos no teste sociométrico. Neste seguimento, foi necessário ir mais além na pesquisa 

acerca dos alunos nestas condições, pelo que é de salientar também a autora Dunnington 

(1957), que implementa de forma global a dimensão de visibilidade no grupo de colegas, 
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dando enfase à preferência social e ao impacto social. De acordo a mesma autora: a 

preferência social é considerada uma medida de agrado social, que reflete até que ponto os 

alunos são ou não gostados pelos colegas; o impacto social, reflete o quanto um aluno é 

notado pelos colegas, sendo uma medida de visibilidade social. Aproveitando este conceito 

Coi & Dodge (1983) desenvolveram um método para determinar o impacto social das crianças 

em contexto escolar, com base na análise do número total de preferência e rejeição. 

Um problema fundamental no uso de um teste é em relação à sua validade e confiabilidade. 

Nas pesquisas efetuadas em estudos onde o teste sociométrico foi utilizado como 

instrumento, não se verificou qualquer validação do mesmo. Aprofundando mais a pesquisa, 

no sentido de entender o porquê de não ser apresentada qualquer validação, encontrou-se 

Pepinsky (1949) que desenvolveu o ponto de vista de que o problema da validade e 

confiabilidade dos testes sociométricos diferem em certos aspetos dos problemas de validade 

e confiabilidade de outros testes. Enfatizando ainda mais a questão, Pepinsky (1949, p. 45) 

declara que “se aceitarmos a sociometria como uma medida direta do comportamento em 

estudo, o problema relevante de confiabilidade é determinar a estabilidade desse 

comportamento, ao invés de investigar a confiabilidade das provas. Por outras palavras, as 

variações que possam ser apresentadas nos resultados do teste sociométrico possivelmente 

refletem mudanças reais de comportamento, em vez de baixa confiabilidade do próprio 

instrumento. Com este tipo de instrumento de teste, não é possível falar de confiabilidade de 

teste independente da influência da estabilidade”. Após vários estudos, Pepinsky (1949) 

concluiu que os conceitos de validade e confiabilidade como tradicionalmente utilizados, 

parece ter pouco significado direto ou aplicação no campo da sociometria.  
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3.1. Introdução 

Neste capítulo serão descritos os métodos utilizados para realizar o estudo proposto. Primeiro, 

será apresentado o respetivo desenho experimental. Segundo, será feita uma caracterização 

geral da amostra, seguindo-se uma descrição dos instrumentos utilizados para recolha dos 

dados, os procedimentos para a coleta dos mesmos, assim como a apresentação do 

programa de intervenção, as limitações do estudo e por fim o tratamento estatístico. 

Antes de iniciar o capítulo é importante relembrar de forma resumida que o intuito principal 

deste estudo centra-se em torno do efeito do programa de intervenção da IE ao nível da 

melhoria das suas habilidades, na disciplina de EF, em alunos do 5.º ano de escolaridade, 

procurando responder às seguintes questões: 

Questão 1 - Será que a Educação Física pode promover melhoria na Inteligência Emocional?  

Questão 2 - Qual a contribuição da EF para a melhoria das dimensões intrapessoal, 

interpessoal, comportamentos adaptativos, gestão do stresse e disposição geral? 

Questão 3 - Será que o programa de intervenção nas aulas de EF promove alterações no 

índice de posição sociométrica e no impacto social?  

Para o efeito, foram estabelecidos como objetivos específicos: 

 comparar o perfil do Quociente Emocional dos alunos do grupo experimental e do 

grupo de controlo em dois momentos distintos, antes e após a aplicação do programa 

de intervenção da IE na aula de EF; 

 comparar o perfil do Quociente Emocional dos alunos antes e após a aplicação do 

programa de intervenção da IE na aula de EF, no grupo experimental e no grupo de 

controlo; 

 comparar o índice de posição sociométrica e impacto social dos alunos do grupo 

experimental e do grupo de controlo, antes e após a aplicação do programa de 

intervenção da IE na aula de EF. 

 

3.2. Desenho Experimental 

O presente estudo é quase-experimental e longitudinal, realizado em dois grupos distintos, o 

experimental e o de controlo. Estes grupos foram escolhidos com base nos seguintes critérios: 

no grupo experimental as aulas de EF serem lecionadas pela investigadora do presente 



Metodologia 

 

 38 

 

estudo e, portanto, quem iria aplicar o programa de intervenção; no grupo de controlo por 

outro professor; a distribuição de alunos de cada grupo ser razoavelmente homogénea por 

quantidade e por género. Com base nestes critérios, foram selecionadas as turmas 2 e 4 para 

o grupo experimental e 9 e 11 para o grupo de controlo, todas pertencentes ao 5.º ano de 

escolaridade. 

Na figura 8 está representado o desenho experimental do estudo. A ambos os grupos 

(experimental e de controlo) foram aplicados os questionários antes (pré-teste) e após (pós-

teste) a implementação do programa de intervenção. O pré-teste foi aplicado no final do 1.º 

período letivo e o pós-teste no final do 2.º período.  

 

Figura 8 - Desenho experimental do estudo  

 

Quer o grupo experimental, quer o grupo de controlo tiveram aulas de EF, em que foram 

abordados os conteúdos da respetiva disciplina, de acordo com o programa nacional e da 

organização do grupo disciplinar da escola. Não obstante e sem prejuízo dessa abordagem, 

ao primeiro grupo foi acrescentado um programa de intervenção da IE ao longo de 3 meses, 

com uma média de duas sessões semanais, perfazendo um total de 9 sessões de 45 minutos 

e 5 sessões de 90 minutos. A este grupo foi ainda aplicada uma avaliação da satisfação dos 

alunos face ao programa de intervenção, através de expressões (smiles), em três momentos, 

(final dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017). Ao grupo de controlo foram lecionadas 



Metodologia 

 

 39 

 

o mesmo número de aulas de EF, contudo sem a aplicação de um programa de intervenção 

da IE. 

 

3.3. Amostra  

A amostra foi constituída por 98 alunos, do 5.º ano de escolaridade, da Escola Básica D. 

António Ferreira Gomes - Penafiel, com idades entre os 9 e 12 anos (10.9±.46). Estes 

participantes foram divididos em dois grupos: o grupo experimental (n=52, com média de 

idade 10.6±.42) e o de controlo (n=46, com média de idade 10.13±.50). A amostra incluiu 42 

alunos do género masculino (42.9%) e 56 do feminino (57.1%). A distribuição do género pelos 

dois grupos está representada na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Distribuição do género por grupo 

 

Grupo 

Experimental 

Frequência (%) 

Controlo 

Frequência (%) 

Género 
Masculino 23 (44.2%)  19 (41.3%) 

Feminino 29 (55.8%) 27 (58.7%) 

Total 52 (100%) 46 (100%) 

 

O estabelecimento de ensino onde foi implementado o programa de intervenção situa-se na 

cidade de Penafiel, tratando-se de uma instituição pública e que inclui alunos das freguesias 

de Abragão, Boelhe, Castelões, Duas Igrejas, Luzim, Penafiel, Santa Marta, São Mamede de 

Recezinhos, São Martinho de Recezinhos e Vila Cova, sendo, portanto, do meio urbano e 

rural. A escola abrange os 2.º e 3.º ciclos e embora disponha de instalações antigas, o espaço 

para a prática de Educação Física é vasto, quer o pavilhão gimnodesportivo, quer o espaço 

exterior, sendo favorável à implementação do programa de intervenção, no sentido em que 

favorece a prática de alguns exercícios que necessitam de espaço físico amplo. 

 

3.4. Instrumentos  

Para a caracterização dos alunos foi utilizado um pequeno questionário de dados pessoais, 

tais como, a idade, o género, e a turma. 
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Para avaliar a satisfação quanto ao programa de intervenção pelo grupo experimental, foram 

utilizados 5 itens, em que a resposta foi dada através de expressões ( = Não Gosto;  = 

Gosto;   = Gosto Muito), tendo sido considerada a escala de Likert de 3 pontos em que o 1 

= Não Gosto e o 3 = Gosto Muito (cf. Anexo 3). Este instrumento foi aplicado em três 

momentos (janeiro, fevereiro e março de 2017). 

No sentido de poder responder aos objetivos deste estudo foram utilizados o Inventário de 

Quociente Emocional (Bar-On EQ-i:YV) e o Teste Sociométrico. 

 

3.4.1. Inventário de Quociente Emocional (Bar-On EQ-i:YV) 

Tendo em consideração o desígnio principal deste estudo, foi utilizado o questionário Bar-On 

EQ-i:YV, desenvolvido por Bar-On (2006), validado para a população portuguesa, para a 

mesma faixa etária que os participantes do presente estudo, por Candeias e colaboradores 

(2011). É uma ferramenta de medida de autorrelato emocional e social que fornece uma 

estimativa da IE, com 28 itens avaliados numa escala de Likert de 4 pontos (1 = Muito 

Raramente; 2 = Raramente; 3 = Frequentemente; 4 = Muito Frequentemente). Por sua vez 

estes encontram-se estruturados em cinco dimensões: intrapessoal, que avalia a capacidade 

do próprio aluno em compreender, expressar e comunicar os seus próprios sentimentos; 

interpessoal, que avalia a capacidade para escutar, compreender e apreciar os sentimentos 

dos outros; comportamento adaptativo, avaliando a capacidade de lidar com os problemas 

quotidianos; gestão do stresse, que avalia a capacidade de manter a tranquilidade e enfrentar 

situações stressantes, sem explosões de ira; disposição geral, que avalia o otimismo e a 

capacidade de manter uma aparência positiva (cf. Anexo 5). A tabela 5 apresenta a 

distribuição dos itens por cada dimensão da IE, também designada habilidade, no Inventário 

de Quociente Emocional (Bar-On EQ-i:YV). 

Tabela 5 - Estrutura do Bar-On EQ-i:YV - Habilidades IE / itens 

Dimensões da IE Itens 

Intrapessoal 3, 6, 14, 20 

Interpessoal 1, 2, 7, 9, 10, 17, 22, 25, e 26 

Comportamentos adaptativos 5, 8, 11, 13, 15, 18, 21 e 24 

Gestão do stresse 12 e 16 

Disposição Geral 4, 19, 23, 27 e 28 
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A pontuação do Inventário de Quociente Emocional (Bar-On EQ-i:YV) foi efetuada de acordo 

com o autor original do instrumento, pelo que o quociente emocional é resultado do score total 

dos 28 itens, isto é o somatório. Para cada uma das dimensões foi feito o somatório das 

repostas dos respetivos conjuntos de itens.  

 

3.4.2. Teste Sociométrico  

Para conhecer as características do aluno no que respeita a aspetos de relacionamento, 

assim como integração e aceitação pelos pares, foi utilizado o teste sociométrico. Este tipo de 

teste permite medir e compreender a configuração sócio afetiva do relacionamento entre 

pares. A versão do teste utilizado foi desenvolvida por Northway & Weld (1999), tendo como 

base “três critérios/três escolhas” (cf. Anexo 4.1.). Isto é, pede-se ao aluno que indique três 

escolhas de colegas em três situações diferentes (critérios), fazendo uma preferência e uma 

rejeição. Para o presente estudo, os critérios foram os seguintes: com quem mais gostarias 

de brincar, com quem mais gostarias de trabalhar, com quem mais gostarias de realizar 

atividades de grupo (jogar). Quanto ao recurso a rejeições, portanto nomeações negativas, 

por parte dos alunos, Bell-Dolan & Wessler (1994) esclarecem que o teste sociométrico não 

afeta negativamente as interações sociais dos alunos e colegas. Assim, para além das 

preferências também foram utilizadas as rejeições, podendo diferenciar os estatutos de 

rejeitado e negligenciado, o que não seria possível apenas com as preferências e ainda para 

medir a popularidade (Bukowski & Hoza, 1989). Neste seguimento, para as rejeições as 

questões foram idênticas às  expressas, substituindo o mais por menos. 

Entre as formas de analisar o teste sociométrico, tal como as autoras acima mencionadas 

sugerem, no presente estudo apenas foram utilizadas: 

 Índice de posição sociométrica - este calculo passou por duas fases: primeiro 

somou-se o número de vezes em que cada um dos alunos teve nomeações positivas 

(preferência) em cada critério, originando os “Totais em cada Critério”; de seguida 

esses 3 totais foram somados, originando os “Totais combinados”, ou seja, o índice de 

posição sociométrica (cf. Anexo 4.2). Ao nível das nomeações negativas (rejeições), 

foram efetuados os mesmos cálculos. De acordo com Northway e Weld (1999), o 

índice varia entre o número de escolhas de 0 a 20 (ou mais) que se classificam da 

seguinte forma: 3 ou menos = muito abaixo da média; 4 a 8 = abaixo da média; 9 = 

dentro da média; 10 a 14  = acima da média; 15 ou mais = muito acima da média.  
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Preferência social e Impacto social - para facilitar este tratamento de dados, foi utilizado 

o programa GroupDynamics, versão 1.0.1, criado a 16 de janeiro de 2012, que por sua 

vez efetua os cálculos propostos por Coi & Dodge (1983). Nos sociogramas, são 

apresentados 5 círculos: A - Popular (os alunos que têm uma preferência muito acima da 

média e têm uma série de rejeições perto de 0); B - Rejeitado (os alunos que têm apenas 

uma ou nenhuma preferência e estão muito acima da média na rejeição); C - 

Negligenciado (os alunos que não recebem preferência ou rejeição); D - Controverso (os 

alunos que têm quase o mesmo número de aceitação e rejeição); E - Média (os alunos 

que não pertencem a nenhuma das outras categorias). 

 

3.5. Procedimentos 

Inicialmente foi apresentado o projeto do presente estudo à Direção do Agrupamento de 

Escolas D. António Ferreira Gomes - Penafiel e solicitada a autorização para avançar com o 

mesmo (cf. Anexo 1). Após a autorização ter sido deferida, foi solicitada a participação ao 

professor do grupo disciplina de Educação Física, na qualidade de docente das turmas 

pertencentes ao grupo de controlo, sendo-lhe explicado que a participação dos seus alunos 

se limitava ao preenchimento de questionários, aplicados em dois momentos, e que os 

conteúdos deveriam ser lecionados de acordo com o estipulado na planificação das atividades 

letivas (cf. Anexo 6), seguindo naturalmente a sua habitual forma de atuação. 

Antes de iniciar a investigação em causa foi solicitada a autorização aos encarregados de 

educação dos 98 participantes, através de um documento informativo concernente ao estudo 

a realizar (cf. Anexo 2).  

Após os procedimentos éticos, iniciou-se a investigação com a recolha de dados do pré-teste 

(Teste Sociométrico e Bar-On EQ-i:YV) que foram respondidos na sala de informática, em 

virtude de os mesmos serem em suporto digital, via Google Forms. Para este efeito foi 

elaborado um mapa para ocupação da sala por parte das 4 turmas que participaram no 

estudo, entre o dia 9 a 14 de dezembro. Este momento decorreu na presença da 

investigadora, a qual procedeu de igual forma para todas as turmas, ou seja: cada turma foi 

dividida em dois grupos, sendo possível um aluno por computador; as instruções de 

preenchimento foram fornecidas a cada grupo de forma clara e idêntica. Nestes questionários 

foi incluída a recolha dos dados pessoais de cada aluno. 
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Após a primeira recolha de dados foi concluída a elaboração do programa de intervenção a 

ser implementado nas aulas de Educação Física, assim como os planos de aula das 

respetivas sessões, incluindo os conteúdos da disciplina e a intervenção a nível da IE. O 

referido programa foi implementado ao longo do 2.º período, tendo iniciado no dia 13 de 

janeiro e terminado no dia 24 de março. Para organização das sessões, foram excluídas as 

aulas em que as turmas estiveram em atividades ou momentos de avaliação (diagnóstica e 

formativa), tendo sido possível 14 sessões, distribuídas numa média de duas vezes por 

semana.  

A avaliação da satisfação dos alunos face ao programa de intervenção foi efetuada na última 

aula dos meses de janeiro, fevereiro e março. Esta tarefa teve lugar no final das aulas de 

Educação Física, sendo explicado pela investigadora o documento aos alunos e preenchido 

na presença da mesma. 

A recolha de dados no pós-teste teve lugar entre os dias 29 e 31 de março de 2017, tendo 

sido aplicados e seguidos os mesmos procedimentos que no pré-teste. 

 

3.6. Programa de Intervenção 

Foi elaborado um programa de intervenção da IE na disciplina de EF, para alunos do 5.º ano 

de escolaridade, com o intuito de analisar o seu efeito e responder às questões colocadas no 

presente estudo. Isto, com base no que já foi referido na revisão de literatura, quanto às 

dimensões da IE propostas por Bar-On & Parker (2000), isto é, intrapessoais, interpessoais, 

comportamento adaptativo, gestão do stresse e disposição geral, assim como da importância 

da Educação Física para melhorar as referidas habilidades. 

Em Educação Física, “considera-se que o reconhecimento do sucesso é representado pelo 

domínio/demonstração de um conjunto de competências que decorrem dos objetivos gerais”5. 

Sem esse prejuízo, no presente programa foram trabalhadas, também, as habilidades da IE. 

O programa estruturou-se em torno de 5 dimensões da Inteligência Emocional, em que cada 

uma delas pretendeu-se desenvolver as habilidades específicas, tal como está apresentado 

na tabela 6. Indo ao encontro do questionário utilizado no presente estudo, foram tidas em 

consideração as habilidades de acordo com Bar-On (2006). 

 

                                                           
5 In Programa de Educação Física - Ensino Básico - Reajustamento novembro 2001 
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Tabela 6 - Habilidades da Inteligência Emocional e respetivas habilidades específicas, segundo 
Bar-On (2006) 

Dimensões da Inteligência Emocional Habilidades específicas 

Intrapessoal (H1) 

 Autoconhecimento emocional 
 Assertividade 
 Autorrealização 
 Independência 

Interpessoal (H2) 
 Relações interpessoais 
 Responsabilidade social 
 Empatia 

Comportamentos adaptativos (H3) 
 Resolução de problemas 
 Capacidade de ponderar situações 
 Flexibilidade 

Gestão do stresse (H4) 
 Tolerância do Stress 
 Controlo dos impulsos 

Disposição Geral (H5) 
 Felicidade 
 Otimismo 

 

Estabelecidas as habilidades da IE a trabalhar nas aulas de EF, foi fulcral identificar os 

objetivos para orientar quais os conteúdos a serem trabalhados e quais os encaminhamentos 

necessários para que isso ocorresse. Assim como foi pesquisado como relacionar os jogos 

com as dimensões da IE, tendo servido de base para a elaboração do programa de 

intervenção e como referenciação para futuros programas (cf. Anexo 7). 

A planificação do programa respeitou o processo ensino-aprendizagem da disciplina de 

Educação Física, partindo do princípio que todos os alunos são diferentes e que cada um tem 

o seu ritmo de aprendizagem. De acordo com o desenho curricular para o 5.º ano de 

escolaridade, constante no Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, a carga letiva semanal de 

Educação Física equivale a 135 minutos, estando distribuídos por duas aulas por semana, 

sendo uma de 45 minutos e outra de 90 minutos. Na sequência, o programa de intervenção 

foi implementado em 14 sessões, sendo 9 delas em aulas de 45 minutos e as outras 5 em 

aulas de 90 minutos. Embora esta distribuição tenha sido diferente na turma 4 em relação à 

turma 2, as sessões foram idênticas para ambas as turmas. Ao grupo de controlo foram 

lecionados os conteúdos programáticos da disciplina de EF no mesmo número de aulas, à 

semelhança do grupo experimental, contudo não foi intervencionado qualquer programa. 

Sendo o efeito que o programa pode ter na IE o objetivo da intervenção, houve necessidade 

de procurar alusões que pudessem nortear o melhor possível o trabalho a desenvolver. Para 

além do referenciado na revisão de literatura, de entre várias possíveis metodologias, de 

forma geral foi valorizado a criação do diálogo e o seu sustento, de forma a conseguir 
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estabelecer práticas que tenham impacto real na educação emocional dos alunos. De acordo 

com Bisquerra (2010) a estimulação da inteligência emocional, passa pelas estratégias 

metodológicas que são um conjunto de procedimentos baseados em técnicas ou dinâmicas 

vivenciadas, técnicas de atuação, técnicas orais e audiovisuais que têm como desígnio levar 

a bom termo a prática desenvolvida, isto é, a alcançar os objetivos da aprendizagem 

participada, de modo a que sejam desenvolvidas as aptidões e atitudes do ser humano. No 

âmbito da prática educativa, do ponto de vista metodológico, considera-se importante realçar 

o papel do professor em relação ao aluno. Isto, na tentativa de criar um ambiente positivo que 

promova a autoconfiança e bem-estar dos alunos, para que assim esteja em aberto a 

possibilidade de o educar emocionalmente. 

Estando estabelecidos todos os aspetos acima referidos, foi necessário criar um cronograma 

das dimensões da IE a trabalhar nas várias sessões, e os respetivos objetivos, tal como está 

apresentado na tabela 7. Estas sessões foram realizadas somente no grupo experimental. 

Na planificação das sessões, para além do já exposto, foi tida em conta a estrutura normal de 

aula de Educação Física (momento inicial, fundamental e final) e os conteúdos a abordar na 

mesma. Dando o exemplo da primeira e segunda sessão, onde os conteúdos de Educação 

Física foram as Capacidades Motoras e Atletismo, a intervenção na melhoria IE, traduziu-se 

na inclusão do vocabulário emocional (cf. Anexo 8) de acordo com Bisquerra (2003), e o 

conhecimento das próprias emoções e dos outros. Tal como este autor, Freedman & Jensen 

(2007) e Vaz (2009), conferem uma extrema importância a estes conteúdos no início de 

qualquer intervenção a nível da educação emocional. Acrescentando que reconhecer e 

nomear emoções é geralmente identificado como "Alfabetização emocional", que é uma 

competência central para muitos programas de aprendizagem social-emocional. A forma 

como foi escolhida a atividade, prendeu-se com os conteúdos a abordar na aula de EF e com 

o facto de ser importante os alunos conhecerem os sinónimos das principais emoções.  

No início da intervenção, foi primordial referir que a emoção negativa só pode ser neutralizada 

por uma emoção positiva, tal com defende Damásio (2005). Para a partir de aqui ser possível 

trabalhar os outros objetivos propostos no programa de intervenção no que diz respeito à IE. 

Nesta área, a organização das restantes sessões quanto aos objetivos/conteúdos foi realizada 

tendo como base os princípios de inclusão (Goetz, Zirngibl, Pekrun & Hall, 2003). Tal como já 

foi expresso na revisão de literatura significa que a intervenção iniciou com níveis de 

experiência simples e reações específicas de emoção por parte do aluno, passando por 

agregar diversas situações, permitindo ao aluno ter emoções em várias experiências, até à 

dicotomia de emoções (positivas e negativas) em situações específicas.   
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Tabela 7 - Cronograma de Programa de Intervenção 
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As sessões foram realizadas de acordo com o cronograma apresentado na tabela 7 e com os 

planos de aula (cf. Anexo 9). Em comum tiveram a seguinte estrutura: 

Momento inicial - evocação das aprendizagens realizadas na sessão anterior; apresentação 

dos objetivos da sessão; 

Momento fundamental - explicação das atividades propostas (antes de cada uma delas); 

desenvolvimento dos conteúdos, através da realização de atividades; 

Momento final - resumo dos conteúdos abordados; reflexão com os alunos sobre a sessão 

e quais as dificuldades sentidas; incentivo a transpor a aprendizagem para 

a vida diária. 

 

3.7. Limitações 

Este estudo teve limitações, nomeadamente a nível da amostra em dois aspetos: pelo facto 

de ser de conveniência o que não permite generalizar os dados a toda a população e pelo seu 

reduzido tamanho podendo ter pouca validade externa. Outra das limitações foi a escassez 

de suporte teórico, sobretudo para a elaboração do programa de intervenção da IE tornando 

mais complexo a planificação e a operacionalização do programa. Por fim, a duração do 

programa de intervenção que foi aplicado durante 14 sessões, no 2.º período letivo. Não foi 

possível realizar mais sessões, em virtude de surgirem situações, tais como, atividades em 

que alguns dos alunos participaram (como por exemplo, fase final de concurso de leitura).  

 

3.8. Tratamento Estatístico  

Todos os dados resultantes da aplicação dos instrumentos foram transcritos para uma folha 

de cálculo do Microsoft Excel 2016, importados e posteriormente tratados com o programa de 

análise estatística Statistical Package for the Social Sciences (IBM® SPSS®), para Windows, 

versão 24.   

De forma geral, para o tratamento dos dados dos vários instrumentos recorreu-se à estatística 

descritiva, utilizando a medida de tendência central (média e frequência) e a medida de 

dispersão (desvio-padrão). 
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Para os dados de ambos os instrumentos ( Bar-On EQ-i:YV e Teste Sociométrico), foram 

utilizados os seguintes testes de análise de dados quantitativos, a fim de averiguar a 

significância: 

 Comparação do grupo experimental com o de controlo, no pré-teste e pós-teste - Teste 

t de amostras independentes; 

 Comparação do pré-teste com o pós-teste, em ambos os grupos - Teste t de amostras 

emparelhadas; 

No instrumento que avalia a satisfação dos alunos face ao programa de intervenção, foi 

utilizada somente a estatística descritiva (frequência e percentagem). 
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4.1. Introdução 

Constituindo-se no antepenúltimo momento neste percurso de investigação, ao longo deste 

capítulo serão apresentados os principais resultados de acordo com os objetivos do presente 

estudo que sustentam a discussão posterior e as respetivas conclusões. 

Assim, os resultados apresentam-se em três contextos, sendo:  efeito do programa da IE; 

efeito do programa no índice de posição sociométrica; satisfação do programa de intervenção. 

 

4.2. Efeito do Programa na IE 

Tal como propõe o autor do questionário original, Bar-On (2006), foi calculado um score a 

cada dimensão e score total da IE. 

A tabela 8 apresenta os resultados da estatística descritiva do score de cada dimensão e do 

score total da IE, de ambos os grupos no momento pré-teste e no pós-teste, e a respetiva 

comparação efetuada através do Teste t de amostras independentes. Constam também os 

resultados da comparação entre pré e pós-teste nos grupos experimental e de controlo 

referentes às mesmas variáveis, efetuados através do Teste t de amostras emparelhadas. 

Tabela 8 - Comparação inter e intragrupos nas dimensões da inteligência emocional 

Dimensões / Score 
Total 

Grupos   

Experimental Controlo 

P ** P *** 

Pré-teste Pós-teste P Pré-teste Pós-teste P 

Intrapessoal 2.59±.72 2.39±.67 .063 3.02±.82 2.76±.79 .074 .007* .015* 

Interpessoal 3.58±.39 3.57±.40 .942 3.63±.59 3.44±.74 .028* .626 .283 

Comportamento 
adaptativo 

2.93±.51 3.06±.45 .002* 3.01±.63 2.93±.60 .138 .475 .229 

Gestão do stresse 2.13±.79 2.13±.74 .606 1.97±.90 2.05±.87 .602 .358 .984 

Disposição geral 3.46±.58 3.31.74 .093 3.67±.55 3.35±.69 .002* .061 .756 

Score Total de IE 3.13±.33 3.10±.38 .504 3.25±.49 3.08±.57 .005* .130 .844 

Legenda: * p≤0.05;  
** significância entre o grupo experimental e o grupo de controlo no pré-teste;  
*** significância entre o grupo experimental e o grupo de controlo no pós-teste. 
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Como se pode constatar na tabela 8, no pré-teste há diferenças significativas entre o grupo 

experimental e o de controlo ao nível da dimensão intrapessoal (p = .007). O grupo de controlo 

apresenta significativamente um maior score da dimensão intrapessoal face ao grupo 

experimental. A mesma situação verifica-se significativamente no pós-teste (p = .015). Nas 

restantes dimensões da IE e no score total, não existem diferenças significativas entre os dois 

grupos, quer no pré-teste, quer no pós-teste. 

Pelo que se pode observar ente o pré-teste e o pós-teste, no que diz respeito ao grupo 

experimental, os dados revelaram uma melhoria significativa na dimensão comportamento 

adaptativo (p = .002). Já no grupo de controlo verifica-se que há diferenças significativas ao 

nível da dimensão interpessoal (p = .028), disposição geral (p = .002) e do score total da IE 

(p = .005), onde os alunos apresentam um maior score no pré-teste face ao pós-teste. Nas 

restantes dimensões da IE, não se verifica a existência de diferenças significativas entre o 

pré-teste e o pós-teste, em ambos os grupos.  

 

4.3. Efeito do Programa no Índice de Posição Sociométrica e Impacto 

Social 

Numa primeira fase foram comparados os grupos no pré-teste e no pós-teste, através do 

Teste t de amostras independentes, tal como consta na tabela 9. Nesta tabela, são 

apresentados também os resultados de análise emparelhada dos índices de posição 

sociométrica entre os dois momentos (pré-teste e pós-teste), no grupo experimental e no de 

controlo, através do Teste t de amostras emparelhadas. 

Em conformidade com o que se vê na tabela 9, não existem diferenças significativas antes ou 

depois da implementação do programa de intervenção ao nível do índice da posição 

sociométrica nos alunos preferidos, quer no grupo experimental (p = .882), quer no grupo de 

controlo (p = .972). O mesmo se verifica quanto à rejeição no grupo experimental (p = .873) e 

no grupo de controlo (p = .467). Ainda se pode verificar a não existência de diferenças 

significativas entre o grupo experimental e o grupo de controlo nas variáveis do índice de 

posição sociométrica, no pré-teste e no pós-teste, quer nos alunos que obtiveram preferências 

(p = .962 e p = .898), quer nos alunos com rejeições (p = .890 e p = 897).  
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Tabela 9 - Comparação inter e intragrupos em relação ao Índice de Posição Sociométrica 

Índice Posição 
Sociométrica 

Grupos 
  

Experimental Controlo 
P** P*** 

Pré-teste Pós-teste P Pré-teste Pós-teste P 

Nomeações Positivas 

(Preferência) 
8.88±5.01 8.96±5.65 .882 8.83±6.74 8.80±6.51 .972 .962 .898 

Nomeações Negativas 

(Rejeição) 
8.92±7.70 8.81±8.94 .873 8.65±11.51 9.09±12.32 .467 .890 .897 

Legenda: * p≤0.05;  

** significância entre o grupo experimental e o grupo de controlo no pré-teste;  
*** significância entre o grupo experimental e o grupo de controlo no pós-teste. 

 

Ainda referente à tabela anterior, foi igualmente efetuada a análise descritiva, utilizando a 

média e desvio-padrão, onde pode-se observar uma tendência a nível da média. No grupo 

experimental denota-se propensão a aumentar a média de nomeações positivas no pós-teste 

em relação ao pré-teste, e a diminuir a nível das nomeações negativas. Já no grupo de 

controlo, verifica-se o oposto. 

Para observar possíveis mudanças no impacto social em ambos os grupos, foram utilizados 

os sociogramas. A figura 9 apresenta os sociogramas de preferências e impacto social no 

grupo experimental. Os sociogramas estão divididos por pré e pós-teste, em duas turmas 

diferentes, onde a comparação foi efetuada entre os momentos. Como se pode notar, após a 

intervenção, há diminuição do número de alunos no círculo B (rejeitados), em que somente 

três alunos mantiveram-se nesta situação em ambos os momentos, nas duas turmas. No pós-

teste, verifica-se também uma diminuição do número de alunos que se encontram no círculo 

A (populares), havendo um aumento no círculo E (média). 

 



Resultados 

 

 54 

 

 

 

Figura 9 - Sociograma de preferências e impacto social, no grupo experimental 
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Figura 10 - Sociograma de preferências e impacto social, no grupo de controlo 
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Na figura 10 estão representados os sociogramas de preferências e impacto social no grupo 

de controlo que também estão divididos por pré e pós-teste, em duas turmas diferentes, onde 

a comparação foi efetuada entre os momentos. Atendendo ao que se observa no círculo B 

(rejeitados), pode-se afirmar que, em ambas as turmas, todos os alunos que se encontram 

nesse círculo no pré-teste, mantém esse estado no pós-teste. Acrescenta-se que numa das 

turmas o número de alunos representados ainda a nível de rejeitados aumentou no pós-teste. 

Quanto ao círculo A (populares), somente numa das turmas verifica-se a diminuição de um 

aluno no pós-teste, enquanto na outra o número de alunos mantem-se em ambos os 

momentos. Em ambas as turmas do grupo de controlo aumenta um aluno aos que estão 

situados no círculo E (média) no pós-teste. 

 

4.4. Satisfação com o Programa de Intervenção  

Todas as sessões do programa de intervenção foram realizadas, assim como, respeitadas 

todas as temáticas e atividades previstas. A avaliação do programa foi efetuada pelos alunos 

do grupo experimental, no final do mês de janeiro, fevereiro e março. Foi efetuada a análise 

descritiva das variáveis para ver a evolução ao longo desses três momentos, estando os 

resultados expressos na tabela 10. 

Tabela 10 - Análise descritiva da avaliação da satisfação com o programa de intervenção 

 
Janeiro 

 Freq. (%) 
Fevereiro 
Freq.  (%) 

Março 
Freq.  (%) 

1 - Como te sentes com as 
atividades e os jogos que 

realizaste? 

Não gosto 2 (3,8 %) --- --- 

Gosto 9 (17,3 %) 8 (15,4%) 5 (9,6%) 

Gosto muito 41 (78,8 %) 44 (84,6%) 47 (90,4%) 

2 - Como te sentes com as 
reflexões que foram feitas com a 

professora? 

Não gosto --- --- --- 

Gosto 8 (15,4 %) 10 (19,2%) 8 (15,4 %) 

Gosto muito 44 (84,6 %) 42 (80,8%) 44 (84,6 %) 

3 - Como te sentes com o que 
tens aprendido? 

Não gosto 1 (1,9%) --- --- 

Gosto 4 (7,7%) 5 (9,6%) 6 (11,5%) 

Gosto muito 47 (90,4%) 47 (90,4%) 46 (88,5%) 

4 - Sentes que podes utilizar o 
que tens aprendido no teu dia-a-

dia (por exemplo, a gerir as 
emoções)? 

Não gosto --- --- 1 (1,9%) 

Gosto 13 (25,0%) 8 (15,4%) 7 (13,5%) 

Gosto muito 39 (75,0%) 44 (84,6%) 44 (84,6%) 

5 - Estás a gostar de participar no 
Programa de Intervenção? 

Não gosto --- --- --- 

Gosto 2 (3,8%) 6 (11,5%) 4 (7,7%) 

Gosto muito 50 (96,2%) 46 (88,5%) 48 (92,3%) 



Resultados 

 

 57 

 

De forma geral, consegue-se perceber que no final do programa de intervenção da IE todos 

os alunos ficaram satisfeitos com o mesmo, respondendo com Gosto ou Gosto Muito a todas 

as questões. Exceto um aluno que referiu não estar satisfeito no que diz respeito a utilização 

do que aprendeu no dia-a-dia, por exemplo, gerir as emoções. 

Observando por questão consegue-se perceber que na primeira “Como te sentes com as 

atividades e os jogos que realizaste?”, há um aumento gradual de número de alunos 

satisfeitos com o programa de intervenção, em que reduziu para zero o número de alunos que 

não gostam e aumentaram os que gostam muito.  

Na segunda questão “Como te sentes com as reflexões que foram feitas com a professora?”, 

todos os alunos gostaram ou gostaram muito do programa, contudo verifica-se que em janeiro 

e março manteve-se a mesma percentagem de alunos, nessas duas escolhas de resposta e 

em fevereiro houve uma diminuição de dois alunos que gostaram muito para somente 

gostaram.  

Na terceira questão “Como te sentes com o que tens aprendido?”, embora tenha reduzido a 

zero os alunos que não gostam, verifica-se que no último momento a percentagem dos que 

gostam muito (90,4%) diminuiu ligeiramente para 88,5%, aumentando nos que gostam. 

Quanto à questão “Sentes que podes utilizar o que tens aprendido no teu dia-a-dia (por 

exemplo, a gerir as emoções)?”, denota-se que houve uma tendência a melhorar entre janeiro 

e março, onde a percentagem de alunos que gostaram muito do programa passou de 75,0% 

para 84,6%. Não obstante, um aluno referiu não gostar, no final do programa de intervenção.  

Na quinta questão “Estás a gostar de participar no Programa de Intervenção?”, embora tenha 

sido onde obteve-se maior percentagem de alunos a referirem que gostaram muito, 

relativamente às outras questões, pode-se notar que neste tipo de resposta as percentagens 

oscilaram entre os três meses de avaliação (janeiro, fevereiro e março), sendo respetivamente 

96,2%, 88,5% e 92,3%. 
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5.1. Introdução 

Dada a novidade do tema deste estudo, não foram descobertas investigações que relacionam 

diretamente os efeitos do programa de intervenção da IE, ao nível das suas habilidades, 

aplicado nas aulas de Educação Física, em alunos do 5.º ano. Contudo, este facto não é 

impeditivo de tecer algumas observações sobre os resultados alcançados no presente estudo, 

fazendo referência sempre que possível à literatura científica. 

Este capítulo tem como intento analisar e refletir acerca dos resultados já apresentados. A 

discussão será feita pela mesma sequência apresentada no capítulo anterior: efeito do 

programa na IE, efeito do programa no índice de posição sociométrica e satisfação do 

programa. Dentro desta estrutura os resultados serão discutidos em conformidade com os 

objetivos propostos na presente investigação, seguindo-se as questões a que este estudo 

procura responder. 

 

5.2. Efeito do Programa na IE 

O primeiro objetivo deste trabalho foi comparar o perfil do Quociente Emocional dos alunos 

do grupo experimental e do grupo de controlo em dois momentos distintos, antes e após a 

aplicação do programa de intervenção da IE na aula de EF. Para um melhor entendimento 

quanto a diferenças significativas que possam existir entre os dois grupos ou tendências da 

média, os termos de comparação serão efetuados sempre do grupo experimental face ao 

grupo de controlo. 

De uma forma geral e de acordo com os resultados apresentados no capítulo anterior, é 

possível afirmar como ponto de partida que os alunos do grupo experimental iniciaram o 

programa de intervenção com valores médios do score total da IE mais baixos em relação aos 

do grupo de controlo, assim como em todas as dimensões, à exceção da dimensão gestão do 

stresse, onde evidenciam uma média de respostas superior face ao grupo de controlo. O que 

significa que os alunos do grupo experimental no pré-teste têm a perceção que conseguem 

gerir melhor o stresse, ainda que apresentem valores médios inferiores ao ponto médio da 

escala de Likert de 4 pontos, isto é raramente conseguem controlar os impulsos, tais como a 

ira, e tolerar o stresse (Bar-On, 2006). Após o programa de intervenção, houve alteração dos 

resultados a nível da média, salientando-se a melhoria do grupo experimental face ao grupo 

de controlo a nível do score total da IE, das dimensões interpessoal, comportamento 

adaptativo e gestão de stresse. As únicas dimensões da IE onde o grupo experimental obteve 
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uma média de respostas inferior em relação ao grupo de controlo foi a intrapessoal e 

disposição geral.  

Relativamente à dimensão intrapessoal, de acordo com os resultados, pode-se afirmar que 

os alunos do grupo experimental percecionaram que têm significativamente menor 

capacidade em identificar as próprias emoções, expressar e comunicar aos outros, face ao 

grupo de controlo, quer antes, quer após a intervenção. Numa visão de quem aplicou o 

programa, estes resultados foram paradoxais, visto que os alunos nas aulas de EF onde foi 

aplicado o programa de intervenção identificaram de forma adequada as emoções positivas 

e negativas e as próprias emoções, mesmo em situações específicas. Todavia essas 

perceções não se refletiram nas respostas do pós-teste, onde indicam maiores dificuldades 

em dizer e descrever facilmente aos outros como se sentem e na perceção que a maioria das 

coisas que fazem são bem-feitas (Bar-On EQ-i:YV). Em estudos efetuados descobriram que, 

em média, a compreensão emocional está em função não só da idade, mas também do bom 

desenvolvimento cognitivo, em termos de capacidade de representação em encontrar os 

sinais certos para compreender a emoção (Franco, 2015). A mesma autora refere como 

principais resultados de um estudo efetuado, que as crianças apresentam uma clara melhoria 

com a idade no que diz respeito a cada componente da compreensão emocional. Corrobora 

assim com muitos outros estudos em que salientam que os valores da IE melhoram com a 

idade. Seguindo estas conclusões, acrescenta-se que nas aulas de EF onde foi implementado 

o programa de intervenção de IE, os alunos conseguiram identificar as emoções, contudo 

ainda podem ter dificuldade em compreendê-las, o que pode influenciar os resultados deste 

estudo a nível da dimensão intrapessoal. 

O segundo objetivo deste trabalho visa comparar o perfil do Quociente Emocional dos alunos 

antes e após a aplicação do programa de intervenção da IE na aula de EF, no grupo 

experimental e no grupo de controlo. De forma a organizar melhor as reflexões quanto a este 

propósito, a discussão será expressa com principal foco nas variáveis que apresentaram 

diferenças significativas. 

Os resultados do presente estudo indicam que no grupo experimental apenas se verificaram 

diferenças significativas na dimensão comportamento adaptativo, onde no pós-teste 

evidenciou-se melhoria significativa face ao pré-teste. Pode-se então afirmar que os alunos 

do grupo experimental após a intervenção percecionaram que frequentemente conseguem 

compreender as perguntas complicadas, tentando dar resposta de diferentes formas, assim 

como pensam num problema até conseguir resolver (Bar-On EQ-i:YV). Tal resultado pode 

justificar-se pelo facto de na intervenção, no sentido de trabalhar as capacidades inerentes ao 
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comportamento adaptativo (gerir e controlar as emoções), foram colocadas questões tais 

como: o que sentes? Como podes neutralizar a emoção negativa com uma positiva? Como 

podes utilizar a emoção negativa para te ajudar? Como podes resolver o problema de forma 

a evitar conflitos? (cf. Anexo 9.6). Para além de que, como referido anteriormente, o facto de 

os alunos conseguirem, em contexto de aula, expressarem as suas emoções e identificarem 

as emoções positivas e negativas, quer neles próprios, quer nos outros, pode ter ajudado na 

melhoria significativa da dimensão comportamento adaptativo. Recorrendo à revisão de 

literatura, pode-se afirmar que estes resultados vão ao encontro de Bar-On (2006), que dá 

razão a Darwin quando afirma que a expressão emocional desempenha um papel vital no 

comportamento adaptativo.  

Voltando ao primeiro objetivo do presente estudo, onde foi referida a dimensão intrapessoal, 

e seguindo a linha de pensamento do parágrafo anterior, estes resultados confirmam que os 

alunos podem ter conseguido identificar as emoções, contudo é necessário ajudá-los a 

compreendê-las, a fim de melhorarem a dimensão intrapessoal. 

Como se verifica nos resultados já apresentados, pode-se afirmar que no grupo de controlo 

existem diferenças significativas no score total da IE e nas dimensões interpessoal e 

disposição geral. No entanto, ao contrário do grupo experimental, estas diferenças 

significativas verificam-se no sentido em que os alunos pioraram a nível das referidas 

variáveis no pós-teste face ao pré-teste. Perante o exposto, e fazendo a comparação de 

ambos os momentos no grupo experimental, embora em nenhuma destas variáveis se tenham 

verificado diferenças significativas, porém os alunos não pioraram significativamente. 

Especificando melhor quanto à dimensão interpessoal, no pós-teste os alunos do grupo de 

controlo percecionaram-se como possuindo significativamente menor capacidade de escutar, 

identificar e compreender as emoções dos outros (Bar-On, 2006) face ao pré-teste. Com isto, 

torna-se importante analisar estes resultados e os do grupo experimental onde não existem 

diferenças significativas entre os momentos tal como o esperado, mas onde os valores médios 

apresentados no grupo experimental antes da intervenção praticamente não foram alterados 

no pós-teste (3.58 vs. 3.57). Estudos realizados a nível do efeito na dimensão interpessoal, 

tal com o de Alves (2006), confirmam que o conhecimento emocional e as habilidades sociais 

assumem um papel mediador na relação entre o conhecimento emocional e a aceitação de 

pares, contribuindo significativamente para eficazes interações sociais. Neste sentido, é 

importante referir que ambos os grupos apresentaram valores acima da média na dimensão 

interpessoal, mesmo após a intervenção, sendo o grupo experimental o que obteve os valores 

mais altos. Acrescenta-se ainda que é a dimensão em que os alunos percecionam ter 
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melhores capacidades em relação às restantes, quer antes, quer após a intervenção. Pelo 

que poderá justificar o facto de não existirem as tais diferenças significativas no grupo 

experimental e no grupo em que não houve a intervenção os alunos terem piorado 

significativamente. Para além disso, existem outras variáveis que podem influenciar os 

resultados, tais como os resultados académicos. Um estudo apresentado por Freedman e 

Jensen (2007), confirma que os alunos do grupo percentil médio (QI) obtiveram valores 

significativamente maiores do que o grupo do percentil 20 (QI elevado) para a competência 

interpessoal. Embora não seja uma comparação prevista para o presente estudo, pode de 

facto influenciar nos resultados.  

Segundo estudo de Krivoy et al. (2000), citado por Bar-On et. al (2007), o otimismo foi a 

subescala capaz de distinguir significativamente os grupos, sendo considerado um importante 

facilitador do comportamento emocional e socialmente inteligente. O otimismo que segundo 

Bar-On (2006), portanto modelo utilizado nesta investigação, pertence à dimensão disposição 

geral. Seguindo esta ordem de ideias, e tal como referido na revisão de literatura, Stein (2009) 

defende que a disposição geral é facilitadora das restantes dimensões, podendo conduzir a 

um melhor desempenho. No presente estudo tal afirmação não é comprovada de forma 

significativa, contudo é importante referir que por um lado, após a intervenção o grupo 

experimental apresentou uma média inferior em comparação com o grupo de controlo, por 

outro lado no grupo de controlo verificou-se a existência de diferenças significativas entre o 

pré-teste e o pós-teste, onde os alunos apresentaram significativamente valores médios 

inferiores no pós-teste. Para além do exposto, voltando à discussão dos resultados da 

dimensão intrapessoal, onde neste estudo os alunos percecionaram que raramente a maioria 

das coisas que fazem são bem-feitas. Se especularmos que esta perceção pode levar a uma 

baixa auto motivação, talvez este resultado possa ajudar no entendimento dos valores médios 

da dimensão disposição geral obtidos no pós-teste, onde também foram mais baixos face ao 

pré-teste. Isto porque a esta dimensão está associada também a capacidade de ser auto 

motivado, para além do otimismo (Bar-On, 2006). Verificou-se que nas aulas em que foi dada 

a oportunidade dos alunos decidiram qual o exercício a realizarem, de acordo com o seu nível 

de aprendizagem (cf. Anexo 9.13), demonstraram estar mais alegres e motivados, de acordo 

com o que foi refletido no final da aula. Esta situação leva a questionar a necessidade de mais 

tempo de intervenção, dando assim mais espaço para os alunos desenvolverem a auto 

motivação e desenvolverem o otimismo. Por consequência, a importância destes resultados 

leva a questionar de que forma esta predisposição dos alunos poderá afetar na melhoria das 

restantes dimensões.  
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No que concerne ao facto dos alunos do grupo de controlo terem piorado significativamente 

ao nível do score total da IE no pós-teste face ao pré-teste, é importante referir que de acordo 

com os resultados não aconteceu o mesmo aos alunos que foram intervencionados. Estes, 

embora tenham piorado nesta variável não foi significativo (3.13 vs. 3.10) e após a intervenção 

obtiveram valores superiores aos do grupo de controlo (3.10 vs. 3.08). Por um lado, os 

resultados do presente estudo conferem que os alunos do 5.º ano de escolaridade apresentam 

valores acima do ponto médio da escala de Likert (superiores a 3), a nível de QE, o que 

contraria as conclusões de outros estudos, em que aplicaram o mesmo instrumento de medida 

(Bar-On, 2006). Assim como, estudos efetuados em adolescentes onde sugerem que à 

medida que se envelhece torna-se emocional e socialmente mais inteligente Wechsler (1958). 

A corroborar com estes resultados, Bar-On (2006) revela que as pessoas mais velhas são 

emocional e socialmente mais inteligentes do que as pessoas mais jovens. Por outro lado, 

após a intervenção em ambos os grupos as médias desceram, ainda que no grupo de controlo 

de forma significativa. Tendo em conta que os participantes pertencem a uma faixa etária 

entre os 9 e 12 anos, talvez estes resultados estejam de acordo com as características 

inerentes a estes alunos. E como se pode verificar, os alunos intervencionados não desceram 

a média de forma significativa e apresentaram valores médios da IE ligeiramente mais 

elevados em comparação com o grupo de controlo. Outros estudos mencionam que os alunos 

com níveis mais altos de IE estarão melhor dispostos para a vida futura, entre diversos autores 

que atestam esta conclusão, refere-se como sendo mais atual Lantieiri (2010). Nesta linha de 

pensamento, pode-se afirmar que os alunos do grupo experimental no final da intervenção 

apresentam-se mais dispostos a aprender, fazer sentido e utilizar a compreensão da 

informação e a compreensão da emoção, em comparação com os alunos que não foram 

intervencionados. 

A gestão do stresse é a única variável onde não se verificam quaisquer diferenças 

significativas na comparação inter e intragrupos nas dimensões da IE. De acordo com os 

resultados do presente estudo, salienta-se ainda que a mesma foi percecionada com valores 

médios mais baixos em comparação com as restantes dimensões (próximos do ponto 2 da 

escala de Likert), antes e após a intervenção, ainda que o grupo experimental tenha 

apresentado uma média de respostas mais elevada que o grupo de controlo. No primeiro 

grupo referido, não se verificou qualquer alteração de valores no pós-teste face ao pré-teste 

(2.13 vs 2.13). Fazendo uma analogia entre a dimensão gestão de stresse e a intrapessoal, 

esta como sendo a segunda com valores de resposta mais baixos, pode-se afirmar que os 

resultados do presente estudo comprovam a relação feita entre estas duas dimensões na 

investigação dos autores Moreira, Abreu e Neto (2012) que sugerem quanto melhor a 
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compreensão das emoções, melhor será a regulação emocional, que por sua vez, refere-se 

à capacidade de modular a intensidade ou a duração dos estados emocionais. Nesta 

perspetiva, no presente estudo, no grupo experimental os níveis de compreensão das 

emoções próprias (intrapessoal) não melhoraram, o que pode levar a que os alunos tenham 

mais dificuldades em averiguar se de facto aplicam ou não estratégias para regular as 

emoções, por outras palavras, para controlar os impulsos (gestão de stresse). Enfatizando a 

ideia da necessidade de trabalhar ainda mais a compreensão das emoções nos alunos do 5.º 

ano de escolaridade.  

De uma forma geral, no grupo experimental não se verificou existência de diferenças 

significativas como se esperava nas diferentes dimensões da IE, à exceção do 

comportamento adaptativo, onde se evidenciou uma melhoria significativa. Contudo, e tal 

como foi analisado neste capítulo, houve uma ligeira tendência de o grupo experimental 

melhorar os valores médios obtidos em comparação com o grupo de controlo. Existem muitas 

variáveis que poderão influenciar os resultados num estudo. Num dos estudos realizados por 

Freedman (2003) sugere que a IE de crianças aumentou significativamente após receber um 

ano de programa de intervenção, em que no final do ano melhoraram nas capacidades de 

compreender e expressar-se, de entender e relacionar-se com os outros, de gerir e controlar 

as suas emoções e de adaptar-se ao seu ambiente. Atendendo à importância destes 

resultados, que de certa forma aconselham um maior período de tempo de intervenção, do 

presente estudo ficou a mesma perceção. É importante relembrar que o programa de 

intervenção da IE foi limitado a 14 sessões, durante três meses, num contexto educacional 

em que a sua implementação foi um acréscimo curricular, ou seja, foi abordado em simultâneo 

com os conteúdos inerentes à disciplina de EF. Por um lado, a intenção foi aproveitar uma 

área em que pode ser veículo para trabalhar a IE, por outro lado, os alunos não trabalharam 

as dimensões da IE isoladamente, tal como realizado nos estudos em que foram 

implementados programas da IE. Consequentemente, é necessário mais tempo de 

intervenção para que possam existir diferenças significativas em mais dimensões da IE para 

além do comportamento adaptativo. 

 

5.3. Efeito do Programa no Índice de Posição Sociométrica e Impacto 

Social 

Analisar os testes sociométricos pode tornar-se extremamente elucidativo, ajudando a 

compreender os alunos que chamam à atenção devido aos seus problemas ou às suas 
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potencialidades. Assim como pode permitir observar o crescimento de um dos alunos nas 

suas relações sociométricas, caso se apliquem os testes em mais que um momento (Northway 

& Weld, 1999). Com base no índice de posição sociométrica e no impacto social do grupo 

experimental, antes de iniciar o programa, foi possível aferir alguns aspetos importantes que 

serviram para complementar a intervenção, tais como os alunos que ficam de fora, os que 

lideram, os que ocupam uma posição média e os que foram excluídos. Para além disso serviu 

para responder ao terceiro objetivo delineado neste estudo, comparar o índice de posição 

sociométrica e impacto social dos alunos do grupo experimental e do grupo de controlo, antes 

e após a aplicação do programa de intervenção da IE na aula de EF. 

Antes de discutir os resultados do índice de posição sociométrica e impacto social, importa 

ainda tecer algumas reflexões que servirão como linha orientadora. Sendo importante ter em 

consideração que as preferências foram utilizadas em contexto de aula para melhorar o 

ambiente da mesma, e para ajudar na integração dos alunos menos preferidos, assim como 

melhorar as relações interpessoais. A par disso houve um cuidado especial com os alunos 

que apresentaram grande número de rejeições, no sentido de os integrar melhor no grupo. 

Esperando que passem a apresentar valores elevados na capacidade de autorregular e na 

extroversão, que segundo Gleason et al. (2005) são preditores de nomeações positivas. 

Seguindo esta lógica, a discussão dos resultados que se segue será enfatizada nas rejeições, 

primeiro através da análise estatística do índice de posição sociométrica, depois através dos 

sociogramas, relativos ao impacto social. 

Índice de posição sociométrica 

Nas variáveis sociométricas não se verificaram quaisquer diferenças significativas na 

comparação inter e intragrupos. Após a intervenção, os resultados aludem que no grupo 

experimental houve uma diminuição dos valores médios de respostas a nível das nomeações 

negativas (8.92 vs. 8.81). Portanto, os valores do grupo experimental posicionam os alunos 

no índice abaixo da média, como tal, pode significar que melhoraram a nível da adaptação e 

do relacionamento com os colegas, características estas que em defeito são inerentes aos 

alunos que normalmente obtém muitas rejeições (Oliveira, 1999). Para Cotterel (1996, cit. in 

Pereira, Pedro, Amaral, Martins & Peixoto, 2000), a aceitação e o reconhecimento do aluno 

no grupo podem proporcionar experiências emocionais positivas, ajudando-o a sentir que 

pertence a um determinado grupo, verificando-se uma solidariedade entre os membros do 

grupo e uma interajuda. Seguindo esta linha de pensamento, pode-se acrescentar que as 

alterações verificadas no presente estudo no grupo experimental foram positivas. Já no grupo 

de controlo, denota-se que a média no pós-teste aumenta face ao pré-teste (8.65 vs. 9.09). 
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Segundo a afirmação de Oliveira, estes resultados vão ao encontro do que já foi discutido 

quanto à dimensão interpessoal deste grupo, em que a média de resposta foi 

significativamente mais baixa no pós-teste.  

Preferência Social e Impacto social 

Os sociogramas utilizados na apresentação de resultados serviram para observar facilmente 

onde cada aluno se situava, em conformidade com o que era considerado a nível de 

preferência social e impacto social: popular; rejeitado; negligenciado; controverso; média (os 

médios). À semelhança do índice de posição sociométrica, nestes resultados também 

mereceram especial cuidado os alunos que foram considerados rejeitados. Na sequência, os 

resultados revelam que no grupo experimental, para além de diminuir o número de alunos 

com esse impacto social (de 6 para 5 numa turma e de 5 para 4 noutra turma), somente três 

deles continuaram a ser rejeitados após a intervenção. Enquanto no grupo de controlo todos 

os alunos que inicialmente foram rejeitados (4 alunos numa turma e 5 noutra) mantiveram 

essa condição a nível de impacto social, no pós-teste. Acrescentando que o número de alunos 

rejeitados aumentou numa turma e mante-se na outra turma.  

Na análise de dados através dos sociogramas não é possível fazer comparação entre médias 

ou mesmo encontrar significância, porém consegue-se perceber que houveram mudanças 

positivas no grupo experimental, a nível dos alunos rejeitados. Segundo as autoras Northway 

e Weld (1999, p. 79), “quanto mais oportunidades de interação social livre a escola ou a creche 

oferecem, maior número de preferências sociométricas se realizarão na vida (…). O grupo no 

todo pode ficar mais integrado (…) as crianças isoladas podem ser assimiladas”. Estas 

considerações foram tidas em conta na intervenção, onde os alunos considerados rejeitados, 

tiveram a oportunidade de escolha livre, ou seja, de trabalharem com quem eles se sentiam 

melhor.  

Ainda respeitante ao impacto social, o intuito da intervenção não foi influenciar a nível da 

popularidade, até porque de acordo com Northway e Weld (1999), a força dum grupo depende 

das capacidades de todos que o formam independentemente do seu potencial social, até 

porque cada um desempenha uma função diferente, e necessária, dentro do grupo. Contudo, 

salienta-se que em ambas as turmas do grupo experimental, a diminuição do número de 

alunos populares no pós-teste, comparativamente com o grupo de controlo foi mais 

acentuada, havendo um aumento de alunos considerados médios no impacto social. Estes 

alunos por norma funcionam adequadamente nas áreas escolares e sociais, estabelecem 

relacionamentos sociais importantes com os colegas, só que não são proeminentes como os 
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populares (Oliveira, 1999). Neste ponto de vista, o aumento verificado de alunos como médios 

pode ser positivo. Este resultado pode levar a um raciocínio especulativo. Recordemos o facto 

de ter havido na intervenção uma atenção especial para os alunos rejeitados, tentando, por 

exemplo, integrar no grupo, assim como aproveitar o padrão comportamental dos alunos 

populares na promoção de relacionamentos com os colegas. Poder-se-ia questionar sobre 

esta última influência no impacto social, a nível da popularidade. 

 

5.4. Satisfação com o Programa de Intervenção da IE 

De forma geral, os resultados revelam que nas cinco questões que integram a avaliação da 

satisfação com o programa de intervenção da IE nas aulas de EF, os alunos responderam 

Gosto ou Gosto muito, havendo somente 3 alunos que referiram não gostarem em janeiro 

(primeira avaliação) e um aluno em março (última avaliação). Embora, em algumas questões, 

os valores terem oscilado nos três momentos de avaliação, destaca-se o facto da maior 

percentagem de alunos sentirem-se muito bem com o programa de intervenção da IE. Estes 

resultados acabam por ser um contrassenso, se os relacionarmos com a motivação, inerente 

à dimensão disposição geral. Segundo Ramos (2012), a motivação tem sido frequentemente 

elucidada como algo sentido interiormente, por conduzir o indivíduo a agir com dinamismo e 

empenho nas suas tarefas. Vendo por este prisma, a motivação poderá ter levado a um melhor 

desempenho dos alunos nas sessões e a um interesse pelas mesmas, percebendo-se esse 

dinamismo por parte dos alunos. Com isto, talvez seja importante distinguir a motivação dos 

alunos que impulsiona para a ação e a auto motivação provocada pela baixa perceção dos 

alunos quanto ao fazerem bem as coisas, tal como já discutido neste capítulo.  

As questões Como te sentes com as reflexões que foram feitas com a professora? e Sentes 

que podes utilizar o que tens aprendido no teu dia-a-dia (por exemplo, a gerir as emoções)?, 

foram as que tiveram uma menor percentagem de alunos a gostarem muito. Inclusive, na 

última questão aqui apresentada, um dos alunos referiu Não gostar. Embora aparentemente 

não seja preocupante, dado o percentual ser elevado, torna-se importante tecer uma 

consideração, ainda que especulativa. Alguns autores, como Rode et al., citados por Ângelo 

(2007), “afirmam que não é apenas necessário ser emocionalmente inteligente, é fundamental 

estar motivado para utilizar essa inteligência”. O que leva a refletir se os alunos estão 

dispostos para trabalhar a sua inteligência emocional, ou até mesmo utilizar o que daí possa 

aprender no seu dia-a-dia.  
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De acordo com os resultados da satisfação com o programa de intervenção da IE nas aulas 

de EF, pode-se asseverar que de forma geral os alunos gostaram muito. Este grau de 

satisfação permite entender que é possível implementar este género de programa de 

intervenção em aulas de EF, sustentando a motivação dos alunos para as atividades 

propostas.  
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6.1. Conclusões 

 

Neste capítulo, serão expressas as respetivas conclusões respondendo às questões do 

estudo, assim como algumas considerações em torno do que foi o desenvolvimento deste 

estudo. De seguida, serão apresentadas propostas para futuros estudos que possam reforçar 

os resultados presentes e estendê-los, para além de dar continuidade a este tipo de 

intervenção a desenvolver em aulas de EF. 

Este estudo pretendeu verificar o efeito de um programa de intervenção da IE aplicado na 

disciplina de EF, na melhoria das habilidades intrapessoal, interpessoal, comportamento 

adaptativo, gestão de stresse e disposição geral. Como complemento, procurou-se também 

averiguar se o programa promoveu alterações no índice de posição sociométrica e no impacto 

social.  

Contrariamente ao esperado, através dos dados recolhidos no pré-teste e no pós-teste, e da 

comparação inter e intragrupos, verificou-se uma quase ausência de diferenças significativas 

entre o grupo experimental e o grupo de controlo. Ainda que tenham existido as algumas 

significâncias: o grupo experimental revelou melhoria significativa dos valores médios, a nível 

da dimensão comportamento adaptativo no pós-teste face ao pré-teste; o grupo de controlo 

apresentou uma média significativamente inferior no pós-teste face ao pré-teste, a nível do 

score total da IE e das dimensões interpessoal e disposição geral; o grupo experimental 

revelou valores significativamente inferiores face ao grupo de controlo, a nível da dimensão 

intrapessoal, nos dois momentos de avaliação. 

Pelo descrito é possível constatar que na dimensão intrapessoal o grupo experimental piorou 

significativamente face ao grupo de controlo. De acordo com o que foi discutido no capítulo 

anterior, este resultado poderá prender-se com o facto de os alunos ainda terem dificuldades 

em compreender as próprias emoções, a autorrealizarem-se e posteriormente a regularem as 

emoções. Podendo de igual forma justificar os baixos valores apresentados na dimensão 

gestão de stresse. 

De forma geral conclui-se que embora exista apenas uma variável da IE em que o grupo 

experimental melhorou significativamente, no grupo de controlo os alunos pioraram 

significativamente no score total da IE, na dimensão interpessoal e disposição geral.  

No presente estudo foi ainda possível comparar os dois grupos com base na tendência dos 

valores médios. Com base nesses resultados, conclui-se que ao iniciar o programa de 
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intervenção o grupo experimental apresentava valores médios inferiores ao grupo de controlo 

a todas as dimensões, incluindo o score total da IE, à exceção da gestão do stresse, onde os 

valores eram mais elevados. Todavia, após a intervenção, verificou-se que o grupo 

experimental passou a apresentar valores médios mais elevados que o grupo de controlo em 

todas as dimensões, exceto na intrapessoal e disposição geral.  

Assim é possível concluir que a EF pode ser um veículo de promoção da IE, principalmente 

ao nível do comportamento adaptativo. Sendo esta a resposta para as duas primeiras 

questões da presente investigação: será que a Educação Física pode promover melhoria na 

Inteligência Emocional? e qual a contribuição da EF para a melhoria das dimensões 

intrapessoal, interpessoal, comportamentos adaptativos, gestão do stresse e disposição 

geral? 

Atendendo aos resultados do índice de posição sociométrica apesar de não haver diferenças 

significativas, verificou-se uma tendência para o grupo experimental diminuir o número de 

nomeações negativas e o de controlo aumentar. Verificando-se o mesmo para o impacto 

social, a nível de alunos que se posicionam como rejeitados. Salientando o facto de os alunos 

considerados rejeitados no grupo de controlo manterem-se exatamente os mesmos no pós-

teste. 

Respondendo à terceira questão do estudo: será que o programa de intervenção nas aulas 

de EF promove alterações no índice de posição sociométrica e no impacto social? O programa 

de intervenção nas aulas de EF promoveu ligeiras alterações, quer no índice de posição 

sociométrica, quer do impacto social, principalmente a nível da integração dos alunos na 

turma. 

A quase ausência de diferenças significativas poderá dever-se a um conjunto de aspetos. Por 

um lado, a implementação do programa de intervenção num número reduzido de sessões, 

que limitou o tempo disponível para trabalhar determinadas competências emocionais, tais 

como a compreensão das emoções, inerentes à dimensão intrapessoal. Por outro lado, a 

escassez de suporte teórico, sobretudo para a elaboração do programa de intervenção da IE 

que tornou mais complexo a sua planificação e operacionalização.  

Como contributo, entre outros, este estudo permitiu aprofundar a pesquisa sobre este 

importante e fascinante tema, assim como alargar o conhecimento sobre o mesmo. Ao 

enquadrar esta investigação com as pesquisas realizadas, permitiu uma maior perceção da 

relevância da Inteligência Emocional em contexto educacional. Possibilitou ainda entender 

que nesse contexto a IE é designada por Educação Emocional que por sua vez, visa 
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responder a um conjunto de necessidades sociais, da atualidade, que não são 

suficientemente abordados na educação formal. De facto, esta educação para a vida, deve 

integrar o currículo académico como processo contínuo.  

Com pouco suporte para a intervenção prática na área da IE em aulas de EF, um dos maiores 

desafios neste estudo foi a elaboração do programa de intervenção da IE. Não obstante, 

possibilitou construir uma forma de atuar mais orientada, direcionada às habilidades da IE, e 

tomar uma maior atenção aos resultados do teste sociométrico. Sem dúvida, que este estudo 

despertou ainda um maior interesse em aprofundar a área, com a esperança que à medida 

que se avança, este tema criará novas perspetivas e estratégias para melhorar a Inteligência 

Emocional dos alunos nas aulas de Educação Física e desenvolver programas de 

intervenção. 

Para além dos resultados alcançados com o presente estudo, este também permitiu criar uma 

linha de trabalho para o futuro, procurando desenvolver este tipo de intervenção. Assim, 

sugere-se que se continue a trabalhar a área da Inteligência Emocional nas aulas de 

Educação Física, numa lógica longitudinal, promovendo o trabalho das competências 

emocionais nos alunos. As implicações práticas que um programa de intervenção da IE prevê 

não exige grandes alterações no decorrer da aula já que os professores de EF estão inseridos 

num contexto propício ao desenvolvimento também de competências socio emocionais. 

 

6.2. Propostas futuras 

Esta secção servirá para lançar novas sugestões sobre este cativante tema procurando novas 

respostas. Neste sentido e fazendo uma ponte entre as limitações apresentadas na 

metodologia e as propostas futuras, sugere-se em primeiro lugar que o programa de 

intervenção seja implementado ao longo do ano letivo, permitindo trabalhar melhor as 

habilidades da IE. 

Perante os resultados do presente estudo nas dimensões intrapessoal e gestão de stresse, 

fica a necessidade de perceber melhor o quanto os alunos do 5.º ano de escolaridade 

conseguirão compreender as próprias emoções e criar a mudança, como por exemplo 

controlar impulso. Neste sentido, propõe-se que o programa de intervenção da IE contemple 

mais atividades onde sejam abordadas com maior frequência a compreensão emocional e a 

regulação emocional.  
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Outro aspeto importante que pode tornar ainda mais eficaz a implementação de um programa 

de IE é a disposição dos alunos em trabalhar a própria IE. Esta questão torna-se importante 

para todos os agentes que possam estar envolvidos em qualquer programa de intervenção 

na IE, alunos, professores, psicólogos, etc. A proposta futura é no sentido de estudar a 

disposição dos alunos para trabalhar a própria Inteligência Emocional, alargado a todos os 

anos de escolaridade.  

Utilização dos testes sociométricos é de mais-valia. Por exemplo, com os resultados deste 

instrumento, no caso da aula de Educação Física há possibilidade de permitir aos alunos com 

maior número de rejeições trabalharem com os colegas que foram escolhidos por eles. Ao 

mesmo tempo, é importante o professor verificar se não será uma situação constrangedora 

para esses alunos. Esta interação é uma mais-valia para que os alunos desenvolvam as suas 

competências sociais. Como tal, seria importante a realização de estudos quanto à utilização 

do teste sociométrico, intervenção e possíveis alterações.  

Apoiando na experiência positiva após a presente investigação, fica como proposta futura, 

aproveitar este conceito de trabalhar a Inteligência Emocional nas aulas de EF, recorrendo e 

melhorando o presente programa de intervenção da IE junto de profissionais na área da 

Educação Física e da Psicologia, estabelecendo um modelo de intervenção. Assim, como 

ampliar a respetiva implementação a um maior número de alunos em várias escolas. Numa 

perspetiva mais ambiciosa, incluir posteriormente as habilidades da IE no currículo da 

disciplina de EF. 

Um dos padrões de qualidade passa também pela formação dos professores. Como tal, fica 

como proposta a formação contínua na área da IE e se possível com modelos de intervenção 

a implementar nas aulas de EF, com o intuito de formar profissionais especializados na IE. 

Para além da formação, também seria pertinente a existência da monitorização e supervisão 

das práticas, no sentido de garantir o enfoque.  

Por fim, propõe-se que em estudos semelhantes, sejam analisadas mais variáveis que de 

certa forma podem influenciar os resultados e ajudar em trabalhos futuros, tais como: género; 

resultados académicos; nível socioeconómico. 
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Fica ainda uma proposta para reflexão: 

 

“É importante compreender que a inteligência emocional não é o oposto de inteligência, não 

é o triunfo do coração sobre a cabeça, é a interseção de ambas”.  

Caruso, David (s.d.) 

 

“Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são”.  

“Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar numa alma humana seja 

apenas outra alma humana”. 

Jung, Carl G. (s.d.) 

 

“Como podemos nós ensinar os alunos se não sabemos como é que eles aprendem?” 

 Farady, Sally(2004) 
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ANEXO 1 - AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DO AGRUPAMENTO 
 

Exma. Diretora  

Agrupamento de Escolas  

D. António Ferreira Gomes - 

Penafiel 

Meu nome é Isabel Miguel, leciono a disciplina de Educação Física na escola sede do 

Agrupamento. No presente ano letivo, sou mestranda na Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário, sob orientação 

do Prof.ª Doutora Eduarda Coelho.  

Cada vez mais há necessidade de desenvolver as capacidades emocionais nas crianças e 

adolescentes, de forma a contribuírem para um funcionamento adaptado durante o processo 

educativo e futuramente no trabalho, assim como na vida adulta. 

No seguimento, eu irei desenvolver um estudo quase-experimental e longitudinal, sobre o 

tema “A Educação Física e a Inteligência Emocional: programa de intervenção em alunos do 

5.º ano”, que tem como objetivo perceber o efeito que um programa de intervenção, aplicado 

nas aulas de Educação Física, pode ter na melhoria da Inteligência Emocional.  

Para a realização do estudo, participarão 4 turmas do 5.º ano de escolaridade, sendo o 5.º 2 

e 5.º 4, como grupo experimental e o 5.º 9 e 5.º 11, como grupo de controlo. No grupo 

experimental será aplicado um programa de intervenção nas aulas de Educação Física, sem 

prejuízo da planificação da disciplina. A participação dos alunos é voluntária e será precedida 

pela autorização dos respetivos Encarregados de Educação. O preenchimento dos 

questionários pelos alunos será realizado na sala 27, em horário a combinar, com o 

conhecimento e autorização da Direção da Escola.  

Considerando o tema em estudo pertinente para posteriores programações de atividades 

letivas, que possam contemplar as competências emocionais e sociais dos alunos, inerentes 

à sua Inteligência Emocional, desde já me comprometo a divulgar os resultados que venham 

a ser obtidos, assim como o programa de intervenção. 

Eu estarei disponível para qualquer esclarecimento adicional. 

Agradecendo a atenção dispensada por Vossa Excelência, peço deferimento.  

 

Penafiel, 02 de dezembro de 2016 

_______________________________ 

Profª Isabel Miguel  
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ANEXO 2 - AUTORIZAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 
 

Exmo/a Senhor/a  

Encarregado/a de Educação, 

Meu nome é Isabel de Fátima Batista Miguel, sou professora de Educação Física. No presente ano letivo, sou 

mestranda na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário, sob orientação do Prof.ª Doutora Eduarda Coelho.  

Cada vez mais há necessidade de desenvolver as capacidades emocionais nas crianças e adolescentes, de forma 

a contribuírem para um funcionamento adaptado durante o processo educativo e futuramente no trabalho, assim 

como na vida adulta. 

No seguimento, eu irei desenvolver um estudo quase-experimental e longitudinal, sobre o tema “A Educação Física 

e a Inteligência Emocional: programa de intervenção em alunos do 5.º ano”, que tem como objetivo perceber o 

efeito que um programa de intervenção, aplicado nas aulas de Educação Física, pode ter na melhoria da 

Inteligência Emocional. Venho, desta forma, solicitar a autorização para que o/a seu/sua educando/a possa 

participar neste estudo.  

A participação dos alunos envolve a aplicação individual de três questionários, nomeadamente: 

1. O Teste Sociométrico, a ser aplicado em dois momentos distintos, no final do 1.º e do 2.º período letivo; 

2. O Questionário de Inteligência Emocional de Bar-On para crianças e adolescentes (Bar-On EQ-i:YV), 

versão adaptada de Candeias, A. (2011), a ser aplicado em dois momentos distintos, no final do 1.º e do 

2.º período letivo; 

3. O questionário de avaliação do programa de intervenção pelos alunos, a ser aplicado em três momentos 

distintos, sendo no final de cada mês em que decorre o programa, isto é, janeiro, fevereiro e março de 

2017; 

Os dados recolhidos serão destinados exclusivamente para o estudo. No momento da divulgação dos resultados 

será mantido o anonimato dos alunos participantes, respeitando os princípios deontológicos de investigação, mas 

os Encarregados de Educação que o desejarem poderão obter informação sobre os resultados do/a seu/sua 

educando/a. 

Agradeço desde já a sua atenção e estarei disponível para qualquer esclarecimento que julgue necessário. 

 

Penafiel, 02 de dezembro de 2016 

_______________________________ 

Profª Isabel Miguel  

dt.isabelmiguel@gmail.com 

………............................................................……………………………………………………. 

Declaro que autorizo / não autorizo (riscar o que não interessa) o/a meu/minha educando/a 

____________________________________________, aluno/a do 5.º ano, da turma _____, a participar no estudo 

sobre “A Educação Física e a Inteligência Emocional: programa de intervenção em alunos do 5.º ano”. 

_______________________________________ 

(Assinatura do/a Encarregado/a de Educação) 
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Exmo/a Senhor/a  

Encarregado/a de Educação, 

Meu nome é Isabel de Fátima Batista Miguel, sou professora de Educação Física. No presente ano letivo, sou 

mestranda na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário, sob orientação do Prof.ª Doutora Eduarda Coelho.  

Cada vez mais há necessidade de desenvolver as capacidades emocionais nas crianças e adolescentes, de forma 

a contribuírem para um funcionamento adaptado durante o processo educativo e futuramente no trabalho, assim 

como na vida adulta. 

No seguimento, eu irei desenvolver um estudo quase-experimental e longitudinal, sobre o tema “A Educação Física 

e a Inteligência Emocional: programa de intervenção em alunos do 5.º ano”, que tem como objetivo perceber o 

efeito que um programa de intervenção, aplicado nas aulas de Educação Física, pode ter na melhoria da 

Inteligência Emocional. Venho, desta forma, solicitar a autorização para que o/a seu/sua educando/a possa 

participar neste estudo.  

A participação dos alunos envolve a aplicação individual de dois questionários, nomeadamente: 

1. O Teste Sociométrico, a ser aplicado em dois momentos distintos, no final do 1.º e do 2.º período letivo; 

2. O Questionário de Inteligência Emocional de Bar-On para crianças e adolescentes (Bar-On EQ-i:YV), 

versão adaptada de Candeias, A. (2011), a ser aplicado em dois momentos distintos, no final do 1.º e do 

2.º período letivo; 

Os dados obtidos serão destinados exclusivamente para o estudo. No momento da divulgação dos resultados será 

mantido o anonimato dos alunos participantes, respeitando os princípios deontológicos de investigação. 

 

Agradeço desde já a sua atenção e estarei disponível para qualquer esclarecimento que julgue necessário. 

 

 

Penafiel, 02 de dezembro de 2016 

_______________________________ 

Profª Isabel Miguel  

dt.isabelmiguel@gmail.com 

 

………............................................................……………………………………………………. 

 

Declaro que autorizo / não autorizo (riscar o que não interessa) o/a meu/minha educando/a 

____________________________________________, aluno/a do 5.º ano, da turma _____, a participar no estudo 

sobre “A Educação Física e a Inteligência Emocional: programa de intervenção em alunos do 5.º ano”. 

_______________________________________ 

(Assinatura do/a Encarregado/a de Educação) 

 

 

mailto:dt.isabelmiguel@gmail.com
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ANEXO 3 - AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO PROGRAMA DE 

INTERVENÇÃO 
 

 

Mês: _______________________ 

 

Deves responder às questões sobre a tua participação no Programa de Intervenção, nas 

aulas de Educação Física, tendo em conta como te sentes. 

 

Deves colocar uma cruz (X) no “Smile” que melhor caracteriza o que sentes. 

1. COMO TE SENTES COM AS ATIVIDADES E OS JOGOS QUE REALIZASTE? 

      
 

2. COMO TE SENTES COM AS REFLEXÕES QUE FORAM FEITAS COM A 
PROFESSORA? 

      
 

3. COMO TE SENTES COM O QUE TENS APRENDIDO? 

      
 

4. SENTES QUE PODES UTILIZAR O QUE TENS APRENDIDO NO TEU DIA-A-DIA 
(POR EXEMPLO, A GERIR AS EMOÇÕES). 

      
 

5. ESTÁS A GOSTAR DE PARTICIPAR NO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO? 

      
 

Obrigada pela colaboração  ! 



 

 97 

 

ANEXO 4 - TESTE SOCIOMÉTRICO 

4.1 - TESTE SOCIOMÉTRICO 
 

  

(O Teste Sociométrico foi aplicado através do Google Forms, pelo que será anexado as 

imagens de cada browser) 
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4.2 - MATRIZ SOCIOMÉTRICA 
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ANEXO 5 - QUESTIONÁRIO BAR-ON EQ-I:YV (CANDEIAS E 

COLABORADORES, 2011) 
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ANEXO 6 - PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS - 5.º ANO 
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ANEXO 7 - PROGRAMA INTERVENÇÃO (CONTEÚDOS, OBJETIVOS, 

JOGOS E DIMENSÕES DA IE, ESTRATÉGIAS) 

Relação dos objetivos com as dimensões da IE 

Objetivos Habilidades 

1. Conhecer o vocabulário emocional. H1, H2, H5 

2. Desenvolver o conhecimento das próprias emoções e dos outros. H1, H2, H5 

3. Desenvolver a empatia. H1, H2, H5 

4. Realizar atividades de expressão corporal mostrando desinibição. H1, H5 

5. Fomentar a expressão de emoções através do movimento corporal. H1, H5 

6. Aprender a gerir os conflitos gerados nas atividades físicas. H2, H3, H5 

7. Desenvolver a capacidade de ponderar situações H3, H5 

8. Desenvolver as relações interpessoais entre os alunos. H2, H5 

9. Fomentar o trabalho cooperativo entre os alunos. H2, H3, H5 

10. Desenvolver a tolerância ao stresse através da atividade física. H1, H4, H5 

11. Fomentar o controlo de impulsos (ex: a ira). H1, H4, H5 

12. Desenvolver a capacidade de gerar emoções positivas. H1, H5 

13. Desenvolver situações de êxito e clima positivo entre os alunos. H5 
 

Relação dos conteúdos com os objetivos  

Conteúdos Objetivos 

Conhecimento dos tipos de emoções  1 

Compreensão do estado emocional através da atividade física 2 

Identificação das próprias emoções e dos outros em diferentes situações 2 

Compreensão do estado emocional do colega 3 

Compreensão da empatia como elemento indispensável na resolução de 
conflitos 

3 

Expressão corporal em vários exercícios, conhecendo o próprio corpo de 
forma a desinibir-se 

4 

Compreensão de diferentes formas de expressão corporal, mostrando 
atitudes positivas e desinibição 

4 

Consciência das próprias habilidades e possibilidades através da expressão 
corporal 

5 

Utilização do próprio corpo para expressar emoções 5 

Conhecimento das fases em que surgem as emoções 6 

Aplicação do que aprendeu para gerir os conflitos 6 

Desenvolvimento da resolução de problemas em diversas situações 7 

Desenvolvimento da capacidade de ponderar diferentes situações 7 

Desenvolvimento de habilidades sociais para gerir os conflitos que surgem 
nas atividades físicas 

8 

Interação com os colegas consciente das suas emoções 8 

Realização de jogos cooperativos (cooperação, aceitação, envolvimento e 
diversão) 

9 

Conhecer formas de controlar o stresse através da atividade física 10 

Reconhecer quando começa a ter emoções negativas, como por exemplo a 
ira 

11 

Conhecer formas de controlar os impulsos em várias situações 11 

Conhecimento dos efeitos de experimentar emoções positivas 12 

Realização de atividades físicas com empenho e motivação 13 

Aplicação de diversas experiências para criar confiança e relações positivas 
entre os alunos 

13 
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Habilidades da Inteligência 
Emocional (IE) 

Tipo de jogos/atividades 
para desenvolverem a IE 

Exemplos práticos 

INTRAPESSOAL 
 Jogos de imagem corporal 
 Jogos de destrezas 

 O espelho; 
 Dicionário emocional; 
 Jogo cruzado. 

INTERPESSOAL 
 Jogos cooperativos 
 
 Jogos desportivos coletivos 

 Os 10 passes; 
 Cordão humano; 
 Jogo dos caçadores 

(adaptado); 
 Situação de jogo reduzido 

de Basquetebol e Futsal. 

COMPORTAMENTOS 
ADAPTATIVOS 

 Jogos de estratégia 
 Jogos e atividades 

desportivas 

 Jogo do galo; 
 .Situação de jogo em 

campos com dimensões 
muito diferentes. 

GESTÃO DO STRESSE 
 Jogos de destrezas 
 

 Percursos de destrezas em 
tempo reduzido 

DISPOSIÇÃO GERAL 
Todos os tipos de jogos 

podem desenvolver 

 Colocar os alunos com 
índice sociométrico de 
rejeição “Muito acima da 
média” a trabalhar com os 
que eles preferem 
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Domínios de intervenção do professor no programa de intervenção (Mafalda Quintanilha, 2011) 

Interações positivas entre o 
professor e os alunos, no 

contexto de aula 

Desenvolvimento da 
autoconfiança e do bem-estar 
dos alunos, por intervenção 

direta do professor 

Desenvolvimento das 
competências sociais e 

relacionais das crianças, por via 
da intervenção direta do 

professor 

 Diminuição de conflitos; 
 Cumprimento generalizado 

de regras; 
 Correção de certas 

dificuldades de 
aprendizagem; 
 Desafios cada vez mais 

bem-sucedidos por parte 
dos alunos; 
 Estimulação mais percetível 

nos alunos; 
 Interajuda crescente ao nível 

dos alunos. 

Atitudes adotadas na promoção 
do bem-estar dos alunos: 
 Respeito pelo ritmo individual; 
 Respeito pelas necessidades / 

motivações dos alunos; 
 Respeito pelas diferenças; 
 Proximidade estreita com 

cada aluno; 
O que se pretende com estas 
atitudes: 
 Crescente capacidade de 

decisão dos alunos; 
 Maior facilidade na 

convivência entre os alunos; 
 Maior desenvolvimento de 

cada aluno no seu todo; 

 Incentivo à autonomia, 
quando necessária; 

 Incentivo ao trabalho em 
equipa, sempre que 
necessário; 

 Reforço positivo do 
relacionamento mantido por 
cada aluno na aula e noutros 
contextos. 

Grupos: 

 Trabalho individual: possibilita maior individualização do ensino, dado que permite 

adaptar o ritmo de aprendizagem e as capacidades de cada aluno; 

 Trabalho em pares: possibilita a alteração de pares, quer mistos, quer do mesmo 

sexo, promovendo a sociabilização e um ambiente positivo; 

 Trabalho em pequenos grupos: é uma forma progressiva de se trabalhar com 

grupos, permitindo a participação ativa de todos os elementos, favorecendo as atitudes 

cooperativas; 

 Trabalho em grandes grupos: será utilizado na explicação da sessão, no começo da 

mesma ou no final da aula, onde será realizada uma reflexão. 

 

As estratégias tidas em conta no programa de intervenção: 

 Usar o inquérito: o professor orienta o processo de ensino-aprendizagem através de 

tarefas de comunicação adequadas com o aluno, convidando em vez de impor a tarefa 

(Reeve et al, 2004;. Reeve, 2006). A pergunta é utilizada como uma técnica de ensino 
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durante as aulas de educação física, pois atribui a autonomia aos alunos. Assim, estes 

serão os protagonistas de aprendizagem e, portanto, poderão resolver os problemas 

que o professor vai apresentando em modo de tarefas ou atividades, podendo 

descobrir por si mesmo quais são as melhores soluções (Viciana e Delgado, 1999).  

 Usar o feedback na interrogativa: o professor pergunta e ouve, deixando os alunos 

fazer uma autoavaliação com o intuito de descobrir quais são as melhores soluções 

para os problemas e tarefas. Assim, a aprendizagem ocorre através de perguntas. 

Esta estratégia também pode ser utilizada em algumas atividades de auto 

reconhecimento de emoções e dos outros, ou para refletir sobre como as emoções 

influenciaram as decisões, como controlar o comportamento impulsivo, etc.. 

 Orientar na resolução de conflitos: o professor aproveita qualquer conflito 

emergente na aula para que os próprios alunos consigam resolver, devendo atuar 

como guia, deixando os alunos tomarem as decisões em vez de corrigir. Neste sentido, 

tenta-se identificar os alunos e reconhecer as diferentes emoções e suas possíveis 

consequências. 

 Permitir escolher atividades: o professor ao envolver os alunos no processo dá-lhes 

uma posição de responsabilidade, encorajando à autonomia (como por exemplo, 

realização do aquecimento, propor variantes de atividades, experimentar diferentes 

papéis - árbitro, etc.). 

 Usar tarefas criativas: o professor utiliza jogos como tarefas facilitando as relações 

e autonomia. Da mesma forma, permite aos alunos experimentarem emoções e 

mudanças de atividade diferente, enfatizando a aquisição de um bom vocabulário 

emocional, ajudando-os a expressar os seus estados emocionais (como por exemplo, 

aumentar ou diminuir a intensidade da atividade, colocar o aluno num desafio). 

 Valorizar os alunos: Incentivar e recompensar a iniciativa pessoal dos alunos, assim 

como o seu comportamento autónomo durante as aulas, deixando claro que o 

importante é o processo. Os alunos podem encontrar diferentes caminhos para 

alcançar a meta ou resolver o problema. 

 Incentivar a empatia entre pares: o professor incentiva os alunos a colocarem-se no 

outro, isto é, a entenderem o que o colega sente quando comete um erro, quando é 

pressionado, quando não alcança os seus objetivos, quando não é tido em conta (com 

por exemplo, responsabilizar na recolha do material, responsabilizar por dirigir o 

aquecimento, mudar os papéis dentro dos jogos, competições com árbitros dentro dos 

grupos). 
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ANEXO 8 - VOCABULÁRIO EMOCIONAL 

Vocabulário emocional segundo Bisquerra, R. (2009) 

Emoções 

Negativas 

 

 

 

P
ri
m

á
ri
a
s
 

 
Medo 

Medo, horror, pânico, terror, desassossego, susto, pavor, 

fobia. 

Ira 

Raiva, fúria, cólera, ressentimento, ódio, rancor, 

indignação, desagrado, irritação, tensão, excitação, 

agitação, amargura, hostilidade, animosidade, 

irritabilidade, violência, ciúme, inveja, desamparo, 

desprezo, amargura, antipatia. 

Tristeza 

Melancolia, tristeza, nostalgia, aflição, depressão, 

frustração, deceção, dor, angústia, desespero, 

pessimismo, melancolia, autopiedade, solidão, desânimo, 

apatia, saudade, depressão, desgosto, preocupação. 

Aversão Repugnância, aversão, rejeição, desprezo. 

Ansiedade 
Nervosismo, angústia, inquietude, insegurança, stress, 

preocupação, desgosto, desânimo, desespero. 

S
o

c
ia

is
 

Vergonha 
Timidez, vergonha, inibição, culpa, constrangimento, 
pudor, embaraço. 

Emoções Positivas 

Alegria 
Euforia, prazer, entusiamos, excitação, contentamento, 

gratificação, satisfação, alívio, humor. 

Amor 

Aceitação, carinho, ternura, bondade, empatia, interesse, 

cordialidade, afeto, confiança, afinidade, respeito, 

devoção, adoração, veneração, paixão, gratidão, 

interesse, compaixão. 

Felicidade 
Felicidade, bem-estar, alegria, tranquilidade, paz interior, 

satisfação, serenidade. 

Emoções Ambíguas Surpresa 

Pode ser positiva ou negativa. 

Sobressalto, espanto, susto, desconcerto, confusão, 

perplexidade, admiração, agitação, impaciência. 
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ANEXO 9 - PLANOS DE AULA DAS 14 SESSÕES 
 

9.1 - 1.ª Sessão 
 

 

 

 

 

 

 

Ano/Turma: 5.º 2  Unidade Didática: 
Capacidades motoras 
(aula UD n.º 3) 

Data: 13/01/2017 

N. º de alunos:  30 
  N.º aula:  41 

Sessão: 1 
Duração: 45’ 

 

 Capacidades motoras 
Inteligência Emocional  

(Programa de Intervenção) 

 Objetivo 
específicos: 

 Desenvolver e manter a condição 
física. 

 Conhecer o vocabulário emocional. 
 Identificar a própria emoção. 

 Conteúdos: 
 Jogo de caça; 
 Velocidade e coordenação; 
 Força e velocidade. 

 

 

Recursos: 

Materiais: papel, envelopes, sinalizadores e arcos. 

Espaciais: Pavilhão Gimnodesportivo 

Nota: 

 No início de cada exercício, a professora fornece as instruções e os objetivos. 

Assim como enquadra o programa de intervenção, explicando aos alunos o que se 

pretende com o exercício. 

 O tempo que não está incluído no plano de aula é destinado para os alunos 

equiparem-se e para cumprirem os cuidados de higiene, no final da aula. 
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Parte Inicial Tarefa: INSTRUÇÃO INICIAL 

Educação Física (Futsal)  3’ Programa Intervenção - IE 

 
 

Alunos sentados nas bancadas, de frente 
para a professora que faz breve 
introdução aos objetivos da aula e 
critérios de êxito: 
 

 

 
 

 
Neste momento, a professora aproveita 
para explicar que a presente aula tem 
como objetivo conhecer o vocabulário 
emocional. 

   

 Parte Inicial Tarefa: AQUECIMENTO LÚDICO 

Educação Física (Futsal)  7’ Programa Intervenção - IE 

Jogo do Caça (adaptado) Contexto: Pequenos grupos 

Cooperação com o colega do grupo; 
alteração do sentido de deslocamento. 

Critério de êxito: 
Autoconhecimento emocional; relação 
interpessoal com empatia. 

Os alunos distribuem-se a pares e um dos 
pares serão sinalizados pelo professor.  
Ao sinal do professor, o par tenta apanhar 
os restantes que fogem. Quando tocarem 
num par, fica este a caçar. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

 

   

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 1 

Educação Física (capacidades 
motoras)  10’ Programa Intervenção - IE 

Velocidade e coordenação Ação: 
Fazer corresponder os sinónimos à 
emoção  

Grupos de 5 Contexto: Pequenos grupos 

Percorrer o percurso o mais rápido 
possível, executando a tarefa. 

Critério de êxito: Identifica a emoção através de definições. 

Cada grupo posiciona-se num extremo do 
campo tendo, cada um, uma folha com as 
13 emoções básicas identificadas. No 
extremo oposto, estão colocados um 
conjunto de cartões (num envelope), com 
as definições das emoções básicas. 
Cada grupo deve estar sentado em roda 
e devem decidir quem é: o primeiro ao 
sexto.  
Ao sinal do professor, um elemento de 
cada grupo (pela ordem estipulada) 
levanta-se e move-se rapidamente até à 
outra extremidade, onde deve tirar um 
cartão do seu conjunto e volta para o 
grupo, onde tentam adivinhar juntos a que 
emoção corresponde. De seguida, o 
segundo elemento do grupo faz o mesmo 
que o primeiro e assim sucessivamente, 
até completar todas as emoções. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 
 
 

 
 
 
 

 

Nesta fase de implementação do 
programa, os grupos serão decididos 
pelos alunos. Em caso de dificuldades 
nessa gestão, será solicitado aos alunos 
para caminharem em várias direções e ao 
sinal do professor, devem juntar-se em 
grupos com o número de elementos que o 
professor disser (exemplo: se o professor 
disser 4, os alunos devem, juntar-se em 
grupos de 4).  
Neste exercício normalmente observa-se 
quem tem mais dificuldade em juntar-se a 
grupos e quem quer a todo o custo ficar 
com determinado colega. 
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Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 2 

Educação Física (capacidades motoras  5’ Programa Intervenção - IE 

Força e Flexibilidade Ação: Identificar a própria emoção  

Individual Contexto: Individual 

Executa os exercícios propostos pelo 
professor 

Critério de êxito: 
Perceber qual a emoção durante e após 
o exercício físico. 

Os alunos estão espalhados pelo 
pavilhão, e ao sinal do professor devem 
executar os exercícios propostos: 
- 2 exercícios de força, distribuídos em 2 
séries, com 20 seg. de duração, 3 
repetições, repouso de 10 seg. e 30 seg. 
entre séries. 
- 3 Exercícios de flexibilidade, devendo 
permanecer 10 seg. em cada um. 
 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Ao longo da execução do exercício, cada 
aluno deve tentar perceber que emoções 
identifica em si próprio.  

   

Parte Final Tarefa: RETORNO À CALMA 

Educação Física (capacidades motoras  5’ Programa Intervenção - IE 

Turma Contexto: Grande grupo. 

Reflexão sobre a sessão. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Neste momento, é importante perceber se 
os alunos tiveram dificuldades em 
identificar as emoções e como se 
sentiram. 
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9.2 - 2.ª Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Turma: 5.º 2  Unidade Didática: 
Capacidades Motoras 
(aula UD n.º 4) 
Atletimos (aula UD n.º 1) 

Data: 17/01/2017 

N. º de alunos:  30 
  N.º aula:  42/43 

Sessão: 2 
Duração: 90’ 

 

 
Atletismo 

Capacidades motoras 
Inteligência Emocional  

(Programa de Intervenção) 

 Objetivo 
específicos: 

 Melhorar as capacidades motoras; 
 Aumentar a predisposição dos 

alunos para a aula 

 Conhecer o vocabulário emocional. 
 Desenvolver o conhecimento das próprias 

emoções e dos outros; 
 Melhorar a motivação (felicidade). 

 Conteúdos: 

 Jogo dos caçadores (adaptado); 
 Velocidade, resistência e 

coordenação; 
 Corrida de resistência. 

 Vários tipos de emoções 
 Estado emocional através da atividade física 

 

Recursos: 

Materiais: sinalizadores e coletes 

Espaciais: Pavilhão Gimnodesportivo e Exterior 

Nota: 

 No início de cada exercício, a professora fornece as instruções e os objetivos. 

Assim como enquadra o programa de intervenção, explicando aos alunos o que se 

pretende com o exercício. 

 O tempo que não está incluído no plano de aula é destinado para os alunos 

equiparem-se e para cumprirem os cuidados de higiene, no final da aula. 
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Parte Inicial Tarefa: INSTRUÇÃO INICIAL 

Educação Física (Futsal)  3’ Programa Intervenção - IE 

 
 

Alunos sentados nas bancadas, de frente 
para a professora que faz breve 
introdução aos objetivos da aula e 
critérios de êxito: 
 

 

 
 

Neste momento, a professora aproveita 
para explicar que a presente aula tem 
como objetivo é relembrar o vocabulário 
emocional, identificar as emoções. 

   

 Parte Inicial Tarefa: AQUECIMENTO LÚDICO 

Educação Física (Futsal)  10’ Programa Intervenção - IE 

Jogo do Caça (adaptado) Contexto: Grandes grupos 

Cooperação com o colega do grupo; 
alteração do sentido de deslocamento. 

Critério de êxito: 
- Reconhecimento das emoções; 
- Movimentação corporal para expressar 
a emoção. 

A turma é dividida por duas equipas. Uma 
equipa é a que representa as emoções 
positivas e a outra as negativas. 
O professor diz o nome de uma emoção. 
Se pertencer às emoções positivas, a 
equipa que as representa tem que 
apanhar os adversários. Sempre o que o 
fizer, estes ficam contagiados, ficando 
parados no local a expressar a emoção 
que foi dita pelo professor. Podem ser 
salvo por um colega, bastando tocar.  
Sempre que o professor disser um nome 
de emoção, os alunos devem reconhecer 
a qual dos grupos pertence e alterar o 
“caçador” do “caçado”. Caso troque de 
equipa, os alunos que estavam 
imobilizados, ficam imediatamente livres. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

Os alunos ao serem caçados devem 
expressar a emoção com movimentos 
corporais. 

 

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 1 

Educação Física (capacidades 
motoras)  15’ Programa Intervenção - IE 

Jogo do Caça (adaptado) Ação:  

Individual e gradualmente para grande 
grupo 

Contexto: Pequenos e grandes grupos  

Alteração do sentido de deslocamento; 
mudança de ritmo do exercício. 

Critério de êxito: 
No momento de caminhar, reconhecer as 
emoções em si próprio e nos outros. 

Um dos alunos é o caçador principal que 
deverá tocar os colegas, considerando-os 
caços. O ritmo da corrida é reduzido de 
acordo com a seguinte progressão: 1.º 
toque - corrida sem parar; 2.º toque - 
caminhada; 3.º toque - o aluno caçado 
torna-se também caçador. Quem 
comanda esta progressão é sempre o 
caçador principal. O jogo termina quando 
todos forem caçadores. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

 
 

A cada 2.º toque os alunos devem 
caminhar expressando corporalmente o 
que sentem. Cada aluno deve estar atento 
às suas próprias emoções e tentar 
perceber o que os colegas podem estar a 
sentir. 
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Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 2  

Educação Física   5’ Programa Intervenção - IE 

Recuperação Ação: 
Identificação das próprias emoções 
Perceção corporal 

Individual Contexto: Individual 

Realiza o exercício proposto Critério de êxito: 
Auto perceção e autoconhecimento 
emocional. 

Espalhados no pavilhão, os alunos 
deitam-se no chão e seguem as 
instruções do professor:  
Cada aluno deve centrar-se para si 
mesmo, sentidos os pés a relaxar, as 
pernas, a assim sucessivamente com 
todas as partes do corpo.  
 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Após os alunos sentirem o corpo a relaxar 
é questionado: 
- Consegues relaxar o corpo? 
- Tens a perceção do corpo? 
- Como te sentes? 
 

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 3 

Educação Física (Atletismo)  20’ Programa Intervenção - IE 

Correr a maior distância em 3 minutos Ação: Perceção corporal 

Grupos de 5 Contexto: Pequenos grupos 

Realiza corrida de resistência Critério de êxito:  

Ao sinal do professor, todos os alunos de 
cada equipa, deverão correr durante 3 
minutos, à volta do campo exterior. Vence 
a equipa que conseguir, dentro do tempo 
estipulado, percorrer o maior número de 
voltas. 
 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Os alunos que estão a observar devem 
motivar os adversários, transmitindo 
aspetos positivos sobre os mesmos. Cada 
aluno escolhe quem quer motivar, não 
podendo ficar um aluno sem ser 
escolhido.  

Parte Final Tarefa: RETORNO À CALMA 

Educação Física (capacidades motoras  5’ Programa Intervenção - IE 

Turma (sentados em roda) Contexto: Grande grupo. 

Retorno à calma com exercícios de 
alongamento. 
Como me sinto… 
Os alunos dispostos em círculo, de pé. À 
vez, um aluno dá um passo em frente e 
deve utilizar a expressão corporal para 
mostrar aos seus colegas como se sente 
no momento. Os colegas devem 
reconhecer a emoção. 
 - Reflexão sobre a sessão 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

 
Esta atividade é importante para 
trabalharem e desenvolverem a 
linguagem corporal para expressar as 
emoções. 
 
 
 
Neste momento, é importante perceber se 
os alunos tiveram dificuldades em 
identificar as emoções e como se sentiram 
a trabalhar em grupo (dificuldades, se 
houve entreajuda, etc.). 
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9.3 - 3.ª Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Turma: 5.º 2  Unidade Didática: Atletismo (aula UD n.º 2) Data: 20/01/2017 

N. º de alunos:  30 
  N.º aula:  44 

Sessão: 3 
Duração: 45’ 

 

 Capacidades motoras 
Inteligência Emocional  

(Programa de Intervenção) 

 Objetivo 
específicos: 

 Desenvolver e manter a condição 
física; 

 Desenvolver a resistência. 

 Conhecer o vocabulário emocional; 
 Identificar a própria emoção e dos outros; 
 Promover a motivação. 

 Conteúdos: 
 Jogo cruzado; 
 Coordenação; 
 Resistência. 

 Tipos de emoções; 
 Compreensão do estado emocional através 

da atividade física; 
 Identificação das próprias emoções e dos 

outros em diferentes situações. 
 

Recursos: 

Materiais: papel e envelopes. 

Espaciais: Pavilhão Gimnodesportivo e exterior. 

Nota: 

 No início de cada exercício, a professora fornece as instruções e os objetivos. 

Assim como enquadra o programa de intervenção, explicando aos alunos o que se 

pretende com o exercício. 

 O tempo que não está incluído no plano de aula é destinado para os alunos 

equiparem-se e para cumprirem os cuidados de higiene, no final da aula. 
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Parte Inicial Tarefa: INSTRUÇÃO INICIAL 

Educação Física (Futsal)  3’ Programa Intervenção - IE 

 
 

Alunos sentados nas bancadas, de frente 
para a professora que faz breve 
introdução aos objetivos da aula e 
critérios de êxito: 
 

 

 
 

 
Neste momento, a professora aproveita 
para explicar que a presente aula tem 
como objetivo rever o vocabulário 
emocional, compreender o estado 
emocional através da atividade física, 
identificando as próprias emoções e nos 
outros, em situações diferentes. 

   

 Parte Inicial Tarefa: AQUECIMENTO LÚDICO 

Educação Física (Futsal)  5’ Programa Intervenção - IE 

Jogo do Cruzado (adaptado)/Turma em 
4 grupos 

Ação/Contexto: Pequenos grupos 

Cooperação com o grupo; alteração do 
sentido de deslocamento. 

Critério de êxito: 
Identificação das emoções; identificar 
emoções nos outros. 

Os grupos estão localizados em cada 
canto do campo. 
Ao sinal do professor todos os grupos 
devem deslocar-se para a extremidade 
oposta, devendo passar uns pelos outros 
sem tocar em nenhum colega. Ao 
chegarem à extremidade, os grupos em 
que os alunos tocaram em alguém 
perdem pontos, por cada toque. O 
exercício repete-se com várias formas de 
deslocação (caminhar; corrida; com um 
pé, pés juntos). 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

O professor desloca-se a um dos grupos e 
um dos alunos retira um papel, à sorte, do 
envelope. Um dos grupos move-se 
expressando a emoção escrita no papel 
que tirou do envelope. Ao chegarem à 
extremidade, os alunos dos outros 3 
grupos e que não tocaram em ninguém 
tentam adivinhar a emoção que o grupo 
expressou. 
A ação repete-se sendo outro grupo a 
expressar a emoção e assim 
sucessivamente. 

 

   

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 1 

Educação Física (capacidades 
motoras)  10’ Programa Intervenção - IE 

Resistência Ação: 
Identificação das próprias emoções; 
motivação.  

Individual Contexto: Individual 

Manter a corrida o maior tempo possível, 
num espaço de tempo 10 min. 

Critério de êxito: Identifica a emoção através de definições. 

O professor indica o tempo de execução 
do exercício, em que cada aluno vai 
decidir, mediante o seu ritmo de 
aprendizagem, qual o tempo que irá 
aplicar a “caminhar” (passada rápida) e à 
corrida. A atividade termina após 10 
minutos. Cada aluno irá indicar quantas 
voltas deu e, se conseguir, quantas vezes 
intercalou o caminhar com a corrida. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 
 
 

 
 
 
 

 

Nesta atividade o programa de 
intervenção será aplicado através da 
estratégia do professor, utilizando: 
- Valorização dos alunos, onde o objetivo 
é deixar claro que o importante é o 
processo, dando autonomia na decisão do 
ritmo de execução, tendo como foco uma 
meta a alcançar e que esta é individual. 
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Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 2 

Educação Física (capacidades motoras  3’ Programa Intervenção - IE 

Flexibilidade Ação: Identificar a própria emoção  

Individual Contexto: Individual 

Executa os exercícios propostos pelo 
professor 

Critério de êxito: 
Perceber qual a emoção após o exercício 
físico. 

Os alunos estão espalhados pelo 
pavilhão, e ao sinal do professor devem 
executar os exercícios propostos de 
flexibilidade. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Ao longo da execução do exercício, cada 
aluno deve tentar perceber que emoções 
identifica em si próprio. Enquanto 
executam os exercícios o professor vai 
questionando os alunos acerca das 
emoções. 

   

Parte Final Tarefa: RETORNO À CALMA 

Educação Física (capacidades motoras  5’ Programa Intervenção - IE 

Turma Contexto: Grande grupo. 

Reflexão sobre a sessão. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Neste momento, é importante perceber se 
os alunos tiveram alguma dificuldade na 
realização dos exercícios e de que forma 
estiveram motivados. 
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9.4 - 4.ª Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Turma: 5.º 2  Unidade Didática: 
Jogos Pré-desportivos 
(aula UD n.º 1) 

Data: 27/01/2017 

N. º de alunos:  30 
  N.º aula:  47 

Sessão: 4 
Duração: 45’ 

 

 Capacidades motoras 
Inteligência Emocional  

(Programa de Intervenção) 

 Objetivo 
específicos: 

 Desenvolver e manter a condição 
física; 

 Desenvolver a resistência. 

 Conhecer as próprias emoções e dos outros; 
 Desenvolver a empatia. 

 Conteúdos: 
 Cordão humano; 
 Jogo dos passes; 
 Bola ao capitão. 

 Próprias emoções e dos outros; 
 Empatia como elemento indispensável na 

resolução de conflitos. 

 

Recursos: 

Materiais: arcos, bola de ginástica rítmica, coletes. 

Espaciais: Pavilhão Gimnodesportivo. 

Nota: 

 No início de cada exercício, a professora fornece as instruções e os objetivos. 

Assim como enquadra o programa de intervenção, explicando aos alunos o que se 

pretende com o exercício. 

 O tempo que não está incluído no plano de aula é destinado para os alunos 

equiparem-se e para cumprirem os cuidados de higiene, no final da aula. 
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Parte Inicial Tarefa: INSTRUÇÃO INICIAL 

Educação Física   3’ Programa Intervenção - IE 

 
 

Alunos sentados nas bancadas, de frente 
para a professora que faz breve 
introdução aos objetivos da aula e 
critérios de êxito: 
 

 

 
 

 
Neste momento, a professora aproveita 
para explicar que a presente aula tem 
como objetivo compreender o próprio 
estado emocional e dos colegas; perceber 
o que é empatia. 

   

 Parte Inicial Tarefa: AQUECIMENTO LÚDICO 

Educação Física (Jogos Pré-desportivos)  7’ Programa Intervenção - IE 

Cordão Humano (adaptado). Ação/Contexto: Pequeno a grande grupo. 

Cooperação com o grupo; alteração do 
sentido de deslocamento, coordenando 
com a equipa 

Critério de êxito: Trabalho cooperativo (empatia);  

Dois alunos, de mãos dadas, caçam os 
colegas. Estes só podem ser caços pelas 
pontas, aumentando o número de alunos 
de mãos dadas a caçar. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

Neste jogo, cada vez que um dos alunos 
que está numa das pontas caça um 
colega, a ordem dos alunos que estão no 
cordão (caçadores) deve ser 
completamente alterada. Obrigando todos 
os alunos a passar pelas várias posições 
e compreender o que os outros 
experienciam (desenvolver empatia). 

 

   

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 1 

Educação Física (Jogos Pré-desportivos)  10’ Programa Intervenção - IE 

Jogo dos passes Ação: 
Conhecer as próprias emoções e dos 
outros (empatia). 

Equipas de 5 Contexto: Pequenos grupos 

Passe; desmarcação; marcação. Critério de êxito: 
Conhecer as próprias emoções e nos 
outros. 

O jogo começa com lançamento de bola 
ao ar, no centro do campo, entre 2 
adversários. A equipa na posse de bola 
tenta realizar 10 passes seguidos entre 
eles para realizarem 1 ponto. Quando a 
equipa perde a bola ou esta cai ao chão e 
de imediato recupera-a, a contagem 
regressa a zero. Quando a equipa pontua 
a bola começa na equipa adversária. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 
 
 

 
 
 
 
 

Neste jogo, após o tempo estipulado pelo 
professor, cada equipa deve expressar 
corporalmente o que sente no momento 
em que terminou o jogo. Ao mesmo tempo 
devem estar atentos à equipa adversária 
e perceber o que sentem. 
Cada equipa deve referir ao professor 2 
emoções que sentiram no momento (ex: 
alegria, felicidade, frustração, triste, etc) e 
outras 2 que identificaram na equipa 
adversária.  
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Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 2 

Educação Física   4’ Programa Intervenção - IE 

Flexibilidade Ação: Entreajuda (empatia)  

Pares Contexto: Pequenos grupos 

Executa exercícios de flexibilidade 
com ajuda do colega. 

Critério de êxito: Perceber a emoção do colega e ajudar. 

O aluno A segura-se no ombro 
esquerda do aluno B, este eleva a 
perna direita do aluno A, devagarinho 
até ao limite, permanecendo na mesma 
posição contando até 10. Executa o 
mesmo exercício com a outra perna e 
troca de funções. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Quando o aluno eleva a perna do colega, 
deve observar a expressão facial do 
colega, devendo parar de elevar a perna, 
quando perceber pela expressão facial 
que está no limite. Os alunos não devem 
conversar, com exceção do colega não 
perceber qual o limite. 

   

Parte Final Tarefa: RETORNO À CALMA 

Educação Física (capacidades motoras  4’ Programa Intervenção - IE 

Turma Contexto: Grande grupo. 

Reflexão sobre a sessão. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Neste momento, é importante perceber se 
os alunos tiveram alguma dificuldade na 
realização dos exercícios e de que forma 
podem ser empáticos. 
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9.5 - 5.ª Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Turma: 5.º 2  Unidade Didática: 
Capacidades motoras 
(aula UD n.º 5) 

Data: 10/02/2017 

N. º de alunos:  30 
  N.º aula:  50 

Sessão: 5 
Duração: 45’ 

 

 Capacidades motoras 
Inteligência Emocional  

(Programa de Intervenção) 

 Objetivo 
específicos: 

 Desenvolver e manter a condição 
física. 

 Gerir conflitos gerados nas atividades físicas; 
 Desenvolver capacidades de ponderar 

situações diferentes. 

 Conteúdos: 
 Jogo do galo; 
 Percurso de destrezas. 

 Conhecimento das fases em que surgem as 
emoções; 

 Revisão da identificação das emoções 
(aplicar); 

 Ponderar situações em diferentes situações. 
 

Recursos: 

Materiais: Arcos, coletes, banco sueco, cordas, giz. 

Espaciais: Pavilhão Gimnodesportivo 

Nota: 

 No início de cada exercício, a professora fornece as instruções e os objetivos. 

Assim como enquadra o programa de intervenção, explicando aos alunos o que se 

pretende com o exercício. 

 O tempo que não está incluído no plano de aula é destinado para os alunos 

equiparem-se e para cumprirem os cuidados de higiene, no final da aula. 
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Parte Inicial Tarefa: INSTRUÇÃO INICIAL 

Educação Física (Futsal)  3’ Programa Intervenção - IE 

 
 

Alunos sentados nas bancadas, de frente 
para a professora que faz breve 
introdução aos objetivos da aula e 
critérios de êxito: 
 

 

 
 

 
Neste momento, a professora aproveita 
para explicar que a presente aula tem 
como objetivo conhecer as fases em que 
surgem as emoções para assim poderem 
gerir a situação e desenvolverem a 
capacidade de ponderar situações. 

   

 Parte Inicial Tarefa: AQUECIMENTO LÚDICO 

Educação Física   5’ Programa Intervenção - IE 

Jogo de organização (adaptado) Contexto: Pequenos grupos e grandes grupos 

Alteração do sentido de deslocamento; 
atenção ao estímulo auditivo; velocidade 
de reação. 

Critério de êxito: 
Identificação da emoção no momento, de 
acordo com o contexto. 

Os alunos distribuem-se pelo espaço e 
devem deslocar-se em vários sentidos, 
da forma que o professor propuser 
(caminhar, corrida, a um pé, pés juntos, 
etc.). Ao comando do professor, os alunos 
juntam-se em grupos o mais rápido 
possível (o número de aluno por grupos é 
dito pelo professor). O exercício é 
retomado até o tempo estipulado para o 
jogo. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

No momento em que os alunos se juntam 
em grupos, cada aluno deve olhar para o 
grupo e expressar uma emoção que sente 
no momento. (perceção do que os alunos 
sentem ao estarem incluídos em 
determinado grupo).  

 

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 1 

Educação Física (capacidades 
motoras)  15’ Programa Intervenção - IE 

Jogo do galo (adaptado) Ação: Ponderar diferentes situações 

Grupos de 3 Contexto: Pequenos grupos 

Percorrer o percurso o mais rápido possível, 
executando a tarefa; velocidade; coordenação 

e equilíbrio. 
Critério de êxito: Conhecer a fase em que surge a emoção. 

O jogo é realizado com 2 equipas ao mesmo 
tempo por cada espaço organizado. Cada 
equipa posiciona-se num extremo do campo, 
no lado oposto estão colocados 9 arcos (3 
linhas e 3 colunas). Cada aluno tem um colete 
na mão (uma cor para cada equipa). Ao sinal 
do professor, um aluno de cada equipa corre 
e coloca o colete num dos arcos vazios, e 
regressa ao lugar, onde toca na mão do colega 
e este realiza a mesma tarefa. O objetivo é 
colocar os coletes da mesma equipa num arco 
diferente de forma a fazer linha na horizontal, 
vertical ou na diagonal. Quando os 3 coletes 
estiverem nos arcos e não haver linha, nem de 
uma equipa, nem da outra, o aluno sem colete 
pode ir alterar a posição de um colete da sua 
equipa, não podendo colocar no arco onde já 
está da outra equipa. Assim sucessivamente 
até conseguirem a linha. 
No final de cada jogo, as equipas são 
trocadas. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 
 
 

 
 
 
 

 

Neste jogo o importante é o aluno 
ponderar as situações. Para dificultar a 
tarefa, obrigando o aluno a ponderar a 
situação sob stresse, após colocar o 
colete no arco, e chegar ao ponto de 
partida, deve deslocar-se ao outro espaço 
e realizar o percurso (equilíbrio - deslocar-
se em cima do banco sueco virado ao 
contrário; saltar à corda, até o outro colega 
chegar ao local). 
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Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 2 

Educação Física (capacidades 
motoras)  7’ Programa Intervenção - IE 

Flexibilidade Ação: Identificar a própria emoção  

Turma Contexto: Grande grupo 

Executa os exercícios propostos pelo 
professor 

Critério de êxito: 
Identificar uma emoção e em qual 
momento a sentiu 

Os alunos distribuídos em roda, 
executam os exercícios de flexibilidade 
propostos pelo professor. Entretanto, o 
mesmo entrega coloca ao lado de cada 
aluno um papel e uma caneta.  
 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

 
 

Ao longo da execução do exercício, cada 
aluno deve identificar uma emoção e em 
que momento a sentiu, devendo escrever 
num papel, com as seguintes questões. 
- Identifica uma emoção que tenhas 
sentido no jogo do galo. 
- Em que momento sentiste essa emoção. 
De seguida é refletido sobre o que os 
alunos escreveram. 

   

Parte Final Tarefa: RETORNO À CALMA 

Educação Física (capacidades motoras  3’ Programa Intervenção - IE 

Turma Contexto: Grande grupo. 

Reflexão sobre a sessão. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Neste momento, é importante perceber se 
os alunos tiveram dificuldades em 
identificar as emoções e como se 
sentiram. 
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9.6 - 6.ª Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Turma: 5.º 2  Unidade Didática: Futsal (aula UDn.º 1 e 2) Data: 14/02/2017 

N. º de alunos:  30 
  N.º aula:  51/52 

Sessão: 6 
Duração: 90’ 

 

 Futsal 
Inteligência Emocional  

(Programa de Intervenção) 

 Objetivo 
específicos: 

 Domínio de bola, passe e receção e 
desmarcação. 

 Compreender o estado emocional do colega; 
 Compreender a empatia como elemento 

indispensável na resolução de conflitos; 
 Conhecer as fases em que surgem as 

emoções; 
 Desenvolver a resolução de problemas em 

diversas situações. 

 Conteúdos: 
 Controlo de bola; 
 Passe e receção; 
 Desmarcação. 

 

 

Recursos: 

Materiais: Bolas de Futsal; Sinalizadores; Coletes. 

Espaciais: Pavilhão Gimnodesportivo 

Nota: 

 No início de cada exercício, a professora fornece as instruções e os objetivos. 

Assim como enquadra o programa de intervenção, explicando aos alunos o que se 

pretende com o exercício. 

 O tempo que não está incluído no plano de aula é destinado para os alunos 

equiparem-se e para cumprirem os cuidados de higiene, no final da aula. 



 

 127 

 

 

 

 
 

Parte Inicial Tarefa: INSTRUÇÃO INICIAL 

Educação Física (Futsal)  5’ Programa Intervenção - IE 

 
 

Alunos sentados nas bancadas, de frente 
para a professora que faz breve 
introdução aos objetivos da aula e 
critérios de êxito: 
 

 

 
 

 
Neste momento, a professora aproveita 
para explicar que na presente aula será 
trabalhada essencialmente a empatia. 
Através do inquérito, leva os alunos a 
refletirem sobre o que é necessário para 
ser empático quando se trabalha em 
grupo, revendo também as emoções. 

   

 Parte Inicial Tarefa: AQUECIMENTO LÚDICO 

Educação Física (Futsal)  7’ Programa Intervenção - IE 

Jogo do Caça (grupos de 3 com mãos 
dadas) 

Contexto: Pequenos grupos 

Cooperação com os colegas do grupo; 
alteração do sentido de deslocamento, 
coordenando com o grupo; reação ao 
estímulo auditivo. 

Critério de êxito: 
Autoconhecimento emocional; relação 
interpessoal com empatia. 

Um dos grupos é o caçador e os restantes 
os fugitivos. O grupo caçador mantem as 
mãos dadas e só pode caçar se assim 
estiverem, os fugitivos estão soltos O 
fugitivo que for tocado pelo “grupo 
caçador” fica imóvel esperando ser salvo 
por outro fugitivo, devendo este passar 
por baixo das pernas.  

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

Adaptação do jogo: 
O grupo caçador pode ser alterado ao 
sinal do professor. A cada grupo é 
atribuído um nome de uma emoção. O 
professor diz em voz alta o nome de uma 
emoção, os 3 fugitivos do respetivo grupo 
devem juntar-se rapidamente e passam a 
ser o “grupo caçador”. 

 

Parte Inicial Tarefa: AQUECIMENTO ESPECÍFICO 

Educação Física (Futsal)  7’ Programa Intervenção - IE 

Toques de bola e aquecimento articular Ação:  

Grupos de 3 Contexto: Pequenos grupos 

Dar o maior número de toques, podendo 
a bola tocar no chão, sem tocar com as 
mãos; imitar os movimentos que a 
professora executa. 

Critério de êxito: Autorrealização; Felicidade (motivação). 

Cada grupo decide quem é o 1, 2 e 3. O 
aluno 1 dá toques na bola durante 30’’, os 
alunos 2 e 3 realizam exercícios 
articulares exemplificados pela 
professora. Ao sinal da mesma, trocam as 
funções, sendo o aluno 2 a dar os toques 
e o 1 e 3 a realizarem os exercícios de 
aquecimento específico. E assim 
sucessivamente, até repetirem 2x cada 
um. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Deixar o aluno explorar ao seu ritmo e ao 
mesmo tempo desafia-lo a realizar o 
exercício num espaço de tempo.  
Aproveitar este momento para valorizar os 
alunos e promover a iniciativa, 
trabalhando a felicidade (motivação) e 
autorrealização. 
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Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 1 

Educação Física (Futsal)  6’ Programa Intervenção - IE 

 Controlo da bola  Ação:  

Grupos de 3 Contexto: Pequenos grupos 

 Condução da bola fazendo o controlo 
com a parte interna do pé direito e 
esquerdo, alternadamente, ou a parte 
interna e externa do mesmo pé. 

Critério de êxito:  Identificação da emoção no outro. 

 Os alunos estão dispostos como na 
figura. O aluno que tem a bola deve 
deslocar-se em direção ao colega do 
grupo, deixando a bola com ele. Este faz 
o percurso inverso e passa a bola ao 
colega e assim sucessivamente. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Na deslocação o aluno deve expressar 
uma emoção e o colega que recebe a bola 
deve identifica-la. 

   

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 2 

Educação Física (Futsal)  6’ Programa Intervenção - IE 

Idêntico ao exercício anterior, mas desta 
vez sem olhar para a bola. 
 
 

Ação: 

 

Idêntico ao exercício anterior, mas neste 
exercício quem vai a conduzir a bola é que 
tem que identificar a emoção do colega 
que vai receber a bola. 
 
 

Contexto: 

Critério de êxito: 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 3 

Educação Física (Futsal)  6’ Programa Intervenção - IE 

Passe e receção Ação:  

Grupos de 3 Contexto: Pequenos grupos 

Executa o passe com a parte interna do 
pé, em direção ao colega; recebe com a 
parte interna do pé. 

Critério de êxito: 
Resolução de problemas em diversas 
situações 

Cada grupo está em triângulo, 
distribuídos pelo campo. O aluno faz o 
passe para o colega, este executa a 
receção, passando de seguida para o 
outro colega. Respeitando a ordem do 
passe. 
Ao sinal da professora, o passe deve ser 
realizado aleatoriamente para um colega 
ou outro. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Quando o aluno é convidado a alterar a 
ordem do passe, obriga-o a ter iniciativa e 
a começar a ponderar a situação.  
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Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 4 

Educação Física (Futsal)  7’ Programa Intervenção - IE 

Passe  Ação: 
Conhecer as fases em que surgem as 
emoções; conhecer as emoções. 

Grupos de 3 Contexto: Pequenos grupos 

Executa o passe em direção ao colega. Critério de êxito: 
Conhecimento das fases em que surgem 
as emoções. 

Passe 1x1 direto, durante 1’, o colega que 
está de fora conta quantos passes 
seguidos conseguem executar. Troca ao 
sinal da professora (respeitando a ordem 
dos alunos 1,2 e 3 de forma rotativa). 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Variação do exercício: 
O aluno que não está a executar o passe 
tenta distrair os colegas, sem interferir 
fisicamente. Os que estão a realizar o 
passe direto devem tentar não 
desconcentrar-se e manter a execução 
correta.  
No final devem identificar se as emoções 
alteraram e se afetaram a realização do 
exercício.  

   

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 5 

Educação Física (Futsal)  12’ Programa Intervenção - IE 

Passe e receção; controlo da bola; 
desmarcação. 

Ação: 
Ponderar situações; resolver 
problemas em diversas situações; gerir 
possíveis conflitos com empatia. 

Grupos de 5 Contexto: Pequenos grupos 

Executa o passe em direção ao colega de 
equipa; conduz a bola para deslocar-se 
no campo; desmarca-se para criar linha 
de passe. 

Critério de êxito: 

Ponderação de situações; resolução de 
problemas nos vários contextos; gestão 
de conflitos com empatia; perceção das 
emoções no outro. 

O Pavilhão é dividido em 3 campos com 
tamanhos diferentes (campo 1 - um terço 
do espaço; campo 2 - um cantinho do 
pavilhão; campo 3 - o restante espaço do 
pavilhão). Cada campo tem duas mini 
balizas. Os alunos jogam 5x5 dentro do 
limite de campo, em que o objetivo é 
marcar golo. Ao final de 4 minutos as 
equipas trocam de campo, passando por 
todos. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

A professora terá maior atenção na gestão 
que os alunos realizam quando estão a 
jogar no campo minúsculo, visto ser onde 
podem surgir mais conflitos, assim como 
gerir a própria motivação. 
No final é questionado:  
O que sentes? | - Como podes neutralizar 
a emoção negativa com uma positiva? | -  
Como podes utilizar a emoção negativa 
para te ajudar? 
- Como podes resolver o problema de 
forma a evitar conflitos? 

   

Parte Final Tarefa: RETORNO À CALMA 

Educação Física (Futsal)  7’ Programa Intervenção - IE 

Turma Contexto: Grande grupo. 

Os alunos estão dispostos em círculo, 
incluindo a professora. 
Enquanto os alunos executam os 
exercícios demonstrados pela professora, 
conversam sobre a aula. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

A professora terá maior atenção na gestão 
que os alunos realizam quando estão a 
jogar no campo minúsculo, visto ser onde 
podem surgir mais conflitos, assim como 
gerir a própria motivação. 
No final é questionado que dificuldades 
sentiram e o porquê, assim como é que 
consideram poder resolver os problemas 
surgidos. 
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9.7 - 7.ª Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Turma: 5.º 2  Unidade Didática: Atletismo (aula UD n.º 3) Data: 17/02/2017 

N. º de alunos:  30 
  N.º aula:  53 

Sessão: 7 
Duração: 45’ 

 

 Capacidades motoras 
Inteligência Emocional  

(Programa de Intervenção) 

 Objetivo 
específicos: 

 Desenvolver e manter a condição 
física; 

 Desenvolver a resistência. 

 Realizar atividades de expressão corporal 
mostrando desinibição; 

 Fomentar a expressão de emoções através 
do movimento; 

 Fomentar o trabalho cooperativo entre os 
alunos. 

 Conteúdos: 
 Jogo cruzado; 
 Resistência (regulação do ritmo). 

 Expressão corporal (mostrando atitudes 
positivas e desinibição); 

 Utilização do próprio corpo para expressar 
emoções. 

 

Recursos: 

Materiais: Coletes. 

Espaciais: Campo de jogos exterior.. 

Nota: 

 No início de cada exercício, a professora fornece as instruções e os objetivos. 

Assim como enquadra o programa de intervenção, explicando aos alunos o que se 

pretende com o exercício. 

 O tempo que não está incluído no plano de aula é destinado para os alunos 

equiparem-se e para cumprirem os cuidados de higiene, no final da aula. 
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Parte Inicial Tarefa: INSTRUÇÃO INICIAL 

Educação Física (Futsal)  3’ Programa Intervenção - IE 

 
 

Alunos sentados nas bancadas, de frente 
para a professora que faz breve 
introdução aos objetivos da aula e 
critérios de êxito: 
 

 

 
 

 
Neste momento, a professora aproveita 
para explicar que a presente aula tem 
como tema principal a expressão corporal 
e a forma como expressar uma emoção ao 
longo da atividade física. 

   

 Parte Inicial Tarefa: AQUECIMENTO LÚDICO 

Educação Física (Futsal)  10’ Programa Intervenção - IE 

Jogo do Cruzado (adaptado)/Turma em 
4 grupos 

Ação/Contexto: Pequenos grupos 

Cooperação com o grupo; alteração do 
sentido de deslocamento. 

Critério de êxito: 
Utilização do corpo para expressar 
emoções de forma desinibida. 

Os grupos estão localizados em cada 
canto do campo. 
Ao sinal do professor todos os grupos devem 
deslocar-se para a extremidade oposta, 
devendo passar uns pelos outros sem tocar 
em nenhum colega. Ao chegarem à 
extremidade, os grupos em que os alunos 
tocaram em alguém perdem pontos, por cada 
toque. O exercício repete-se com várias 
formas de deslocação (caminhar; corrida; com 
um pé, pés juntos). 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

Nas primeiras deslocações conta-se os pontos 
de cada equipa. 
Após um determinado tempo, cada equipa 
deve deslocar-se de acordo com o que sentem 
(pontuação que têm, cansaço, etc.). Cada 
equipa deve expressar uma emoção, acordada 
pela mesma. Para isso todos os alunos da 
equipa reúnem, expressam o que sentem com 
movimentos corporais e é através desses 
movimentos que devem descobrir o que a 
maioria está a sentir e chegarem a um acordo. 
O professor vai supervisiona e ajuda, caso seja 
necessário.  

 

   

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 1 

Educação Física (Atletismo)  15’ Programa Intervenção - IE 

Resistência Ação: Identificação das próprias emoções. 

Grupos de 6 (mesmos grupos do 
exercício anterior). 

Contexto: Pequenos grupos 

Regular o ritmo da corrida, de forma 
contínua. 

Critério de êxito: 

Cooperar com os colegas (cooperação, 
aceitação, envolvimento e diversão); 
Consciência das próprias habilidades e 
possibilidades. 

Cada equipa deve dividir-se em 2 grupos. 
Entre os alunos de cada equipa, devem dividir 
esses grupos pelas mesmas características 
dos alunos (a mesma resistência).  
O professor estipula 5 minutos para as 
equipas percorrerem 3 voltas. Um dos grupos 
(de cada equipa) parte primeiro, chegando à 
meia volta, parte o segundo grupo. O tempo 
começa a contar desde a partida do primeiro 
grupo e termina quando o segundo grupo 
chegar à meta. 
A equipa vencedora é aquela que está mais 
perto do tempo que o professor estipulou. 
O exercício é repetido, onde cada equipa pode 
alterar a divisão de grupos e combinar como 
regular o ritmo de forma a aproximar o mais 

possível do tempo estipulado pelo professor. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 
 
 

 
 
 

 

 

Os alunos correm em grupos de 3, no 
sentido de se motivarem uns aos outros e 
manterem a corrida contínua (trabalho 
cooperativo). Após todas as equipas 
terem terminado as 3 voltas, é refletido 
com os alunos como poderão alterar os 
grupos de acordo com as possibilidades 
de cada um e quais as dificuldades que 
sentem em cooperar, aceitar, envolverem-
se. 
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Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 2 

Educação Física (capacidades motoras  3’ Programa Intervenção - IE 

Flexibilidade Ação: Identificar a própria emoção  

Individual Contexto: Individual 

Executa os exercícios propostos pelo 
professor 

Critério de êxito: 
Perceber qual a emoção após o exercício 
físico. 

Os alunos estão espalhados pelo 
pavilhão, e ao sinal do professor devem 
executar os exercícios propostos de 
flexibilidade. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Ao longo da execução do exercício, cada 
aluno deve tentar perceber que emoções 
identifica em si próprio. Enquanto 
executam os exercícios o professor vai 
questionando os alunos acerca das 
emoções. 

   

Parte Final Tarefa: RETORNO À CALMA 

Educação Física (capacidades motoras  3’ Programa Intervenção - IE 

Turma Contexto: Grande grupo. 

Reflexão sobre a sessão. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Neste momento, é importante perceber se 
os alunos tiveram alguma dificuldade na 
realização dos exercícios e de que forma 
estiveram motivados. 
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9.8- 8.ª Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Turma: 5.º 2  Unidade Didática: 
Futsal  
(aula UD n.º 3 e 4) 

Data: 21/02/2017 

N. º de alunos:  30 
  N.º aula:  54/55 

Sessão: 8 
Duração: 90’ 

 

 Futsal 
Inteligência Emocional  

(Programa de Intervenção) 

 Objetivo 
específicos: 

 Domínio de bola, passe e receção e 
desmarcação, ocupação racional do 
espaço de jogo. 

 Identificação das emoções; 
 Desenvolver a empatia; 
 Desenvolver as relações interpessoais; 
 Fomentar o trabalho cooperativo; 
 Motivação. 

 Conteúdos: 

 Controlo de bola; 
 Passe e receção; 
 Condução de bola, finta e drible; 
 Desmarcação. 

 Empatia como elemento indispensável na 
resolução de conflitos; 

 Gestão de conflitos através das habilidades 
sociais; 

 Interação com os colegas consciente das 
próprias emoções. 

 

Recursos: 

Materiais: Bolas de Futsal; Sinalizadores; Coletes. 

Espaciais: Pavilhão Gimnodesportivo 

Nota: 

 No início de cada exercício, a professora fornece as instruções e os objetivos. 

Assim como enquadra o programa de intervenção, explicando aos alunos o que se 

pretende com o exercício. 

 O tempo que não está incluído no plano de aula é destinado para os alunos 

equiparem-se e para cumprirem os cuidados de higiene, no final da aula. 
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6 Caso não haja material suficiente, os exercícios são efetuados em grupos de 3, em formato rotatividade. Enquanto o 3.º aluno 
espera, vai realizando movimentos de aquecimento articular. 

 
 

Parte Inicial Tarefa: INSTRUÇÃO INICIAL 

Educação Física (Futsal)  5’ Programa Intervenção - IE 

 
 

Alunos sentados nas bancadas, de frente 
para a professora que faz breve 
introdução aos objetivos da aula e 
critérios de êxito: 
 

 

 
 

 
Neste momento, a professora aproveita 
para explicar que na presente aula será 
trabalhada a empatia e interação com os 
colegas estando conscientes das próprias 
emoções de forma a tentarem gerir os 
conflitos. 

   

 Parte Inicial Tarefa: AQUECIMENTO LÚDICO 

Educação Física (Futsal)  5’ Programa Intervenção - IE 

Jogo do Caça  Contexto: Pequenos grupos 

Alteração do sentido de deslocamento; 
reação ao estímulo auditivo. 

Critério de êxito: 
Cooperação; relação interpessoal com 
empatia. 

O professor indica dois alunos como 
caçadores. Estes devem tentar tocar nos 
colegas que fogem. Um aluno ao ser 
caçado, deve ficar parado com pernas 
afastadas, podendo ser salvo por outro 
colega livre que passe por baixo das 
pernas. Ao comando de voz do professor, 
os caçadores passam a ser outros alunos, 
podendo aumentar o número de 
caçadores. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

 

Parte Inicial Tarefa: AQUECIMENTO ESPECÍFICO 

Educação Física (Futsal)  7’ Programa Intervenção - IE 

Controlar de bola; passar e receber. Ação:  

Pares ou trios 6 Contexto: Pequenos grupos 

Controlo de bola; condução de bola com 
a parte interior dos pés ou interior/exterior 
de um dos pés; passar e receber com 
várias partes do corpo. 

Critério de êxito: Identificação da emoção no colega. 

1 - Um aluno corre em ritmo lento sem 
bola e o colega segue-o, conduzindo a 
bola. Troca de funções após determinado 
tempo; 
2 - Um aluno com as mãos envia a bola 
ao colega e este faz a receção utilizando 
a parte interna, externa ou peito do pé; 
3 - O mesmo que o anterior, mas desta 
vez a receção é com a coxa ou peito.  
Troca de funções após determinado 
tempo. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

1 - Ao sinal do professor, mantêm o 
exercício, mas o aluno sem bola expressa 
uma emoção para o colega. Este mantém 
o controlo da bola, e tenta adivinhar a 
expressão; 
2 e 3 - O professor diz uma emoção, se o 
aluno que envia a bola sente que é uma 
emoção intensa, passa a bola alta e o 
colega deve receber com a coxa ou peito, 
caso sinta que é uma emoção menos 
intensa, envia a bola baixa, sendo 
recebida com os pés. 
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Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 1 

Educação Física (Futsal)  6’ Programa Intervenção - IE 

 Conduzir a bola  Ação: 
Cooperar e motivar os colegas de 
equipa. 

Grupos de 3 Contexto: Pequenos grupos 

 Condução da bola fazendo o controlo 
com a parte interna do pé direito e 
esquerdo, alternadamente, ou a parte 
interna e externa do mesmo pé. 

Critério de êxito: 
 Cooperar com os colegas da equipa; 
Motivar os colegas da equipa, 
respeitando o seu ritmo de execução. 

 Os alunos estão dispostos como na 
figura. O aluno que tem a bola deve 
deslocar-se em direção ao colega do 
grupo, deixando a bola com ele. Este faz 
o percurso inverso e passa a bola ao 
colega e assim sucessivamente. Cada 
equipa deve contabilizar o número de 
travessias num determinado tempo 
(estipulado pelo professor). Caso um 
aluno perca a bola, deve retomar do 
início. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Quando o aluno chega com a bola ao 
colega da equipa, este deve dizer-lhe algo 
positivo (por exemplo, uma emoção 
positiva). 

   

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 2 

Educação Física (Futsal)  8’ Programa Intervenção - IE 

Passar, receber, desmarcação, fintar e 
driblar. 

Ação: 
Cooperar com o colega de equipa e 
interagir com o adversário com respeito 

Grupos de 3 (2x1) Contexto: Pequenos grupos. 

Passe com uma parte do pé em direção 
ao colega e desmarcar; fintar e driblar de 
forma a não perder a bola. 

Critério de êxito: 

Coopera com o colega, respeitando as 
suas características; 
Interage com o adversário, evitando 
conflitos (empatia). 

O que se encontra com a posse de bola, 
através do passe em direção ao colega ou 
finta e drible, tenta ultrapassar o seu 
adversário. É considerado golo quando 
um dos alunos com posse de bola 
ultrapassar a linha de baliza com a bola 
controlada). 
O aluno defensor troca de funções com 
um dos atacantes, após golo ou quando 
interceta a bola. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 
 

 
 

Neste exercício não será proposta 
qualquer adaptação ao exercício, como 
intuito de verificar o que os alunos 
colocam em prática (interação, 
cooperação, empatia, etc). 
Em caso de conflito, haverá a intervenção 
do professor e intervenção: 
- O que estás a sentir? 
- Que dificuldades tiveste em gerir a 
emoção? 
- Como podes solucionar a situação com 
atitude positiva (refletir noutras opções)? 
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Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 3 

Educação Física (Futsal)  10’ Programa Intervenção - IE 

Ocupar de forma racional o espaço de 
jogo  

Ação: 

Igual ao exercício anterior, mas com mais 
elementos em jogo. 

Jogo 3x3 sem guarda-redes Contexto: 

Ocupa um espaço livre e coopera com os 
colegas de equipa (passa, recebe e 
conduz a bola). 

Critério de êxito: 

Num campo reduzindo com quatro mini 
balizas, cada equipa pode marcar golo 
em qualquer das quatro balizas. Após 
marcar golo numa baliza, só pode marcar 
numa das outras três.  
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 4 

Educação Física (Futsal)  3’ Programa Intervenção - IE 

Recuperar   Ação: 
Identificar as emoções e dificuldades em 
gerir. 

Turma Contexto: Grande grupo 

 Critério de êxito: 
Expressa a emoção verbalmente e as 
dificuldades. 

Os alunos distribuídos em roda, 
conversam com o professor acerca das 
dificuldades sentidas e dúvidas nas 
regras. 
Troca de equipas. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Os alunos são questionados acerca das 
dificuldades em identificar as próprias 
emoções e dos outros, na empatia e 
cooperação. 
Opções que os alunos podem ter (diálogo 
através de questões, com o intuito de 
obrigar os alunos a refletirem acerca do 
assunto e a chegarem à resposta por eles 
próprios). 
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9.9 - 9.ª Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Turma: 5.º 2  Unidade Didática: Atletismo (aula UD n.º 4) Data: 24/02/2017 

N. º de alunos:  30 
  N.º aula:  56 

Sessão: 9 
Duração: 45’ 

 

 Capacidades motoras 
Inteligência Emocional  

(Programa de Intervenção) 

 Objetivo 
específicos: 

 Desenvolver e manter a condição 
física; 

 Desenvolver a resistência. 

 Desenvolver a capacidade de gerar emoções 
positivas. 

 Conteúdos: 
 Jogo do caça (adaptado); 
 Resistência (regulação do ritmo). 

 Emoções positivas, possíveis efeitos. 

 

Recursos: 

Materiais: Coletes. 

Espaciais: Campo de jogos exterior.. 

Nota: 

 No início de cada exercício, a professora fornece as instruções e os objetivos. 

Assim como enquadra o programa de intervenção, explicando aos alunos o que se 

pretende com o exercício. 

 O tempo que não está incluído no plano de aula é destinado para os alunos 

equiparem-se e para cumprirem os cuidados de higiene, no final da aula. 
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Parte Inicial Tarefa: INSTRUÇÃO INICIAL 

Educação Física (Futsal)  3’ Programa Intervenção - IE 

 
 

Alunos sentados nas bancadas, de frente 
para a professora que faz breve 
introdução aos objetivos da aula e 
critérios de êxito: 
 

 

 
 

 
Neste momento, a professora aproveita 
para explicar que a presente aula tem 
como tema principal a expressão corporal 
e a forma como expressar uma emoção ao 
longo da atividade física. 

   

 Parte Inicial Tarefa: AQUECIMENTO LÚDICO 

Educação Física   10’ Programa Intervenção - IE 

Jogo do Caça (adaptado) Ação/Contexto: Pequenos grupos 

Abraçar o colega mais próximo para não 
ser caço; alteração do sentido de 
deslocamento. 

Critério de êxito: 
Utilizar o abraço (afeto positivo) para não 
ser caço; transmitir emoções positivas. 

Ao sinal do professor dois alunos 
escolhidos pelo professor são os 
caçadores, que correm atrás dos colegas 
para os caçarem. Estes para que não 
sejam caços devem abraçar o colega que 
está mais próximo. Os colegas que 
ficarem caços, ficam imóveis e são 
libertos com um abraço de um colega que 
esteja livre. 
O professor pode trocar os caçadores e 
aumentar o número dos mesmos. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica:  O aluno ao abraçar o colega mais 

próximo, utiliza um tipo de afeto positivo 
para ser salvo, podendo transmitir assim 
emoções positivas. 

 

   

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 1 

Educação Física (Atletismo)  15’ Programa Intervenção - IE 

Resistência Ação: 
Transformar possíveis emoções negativas 
em positivas (tentando aumentar a 
motivação). 

Individual /pares Contexto: Individual / pequenos grupos 

Regular o ritmo da corrida, de forma 
contínua, durante 10 minutos. 

Critério de êxito: 
Gerar emoções positivas; ajudar o colega 
a gerar emoções positivas com uma 
palavra ou gesto. 

Cada aluno deve realizar corrida contínua 
durante 10 minutos, ao seu próprio ritmo, 
não devendo parar ou caminhar. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 
 
 

 
 

 

 

Antes do exercício é proposto ao aluno 
que altere um pensamento ou emoção 
negativa por positiva (ex: cansado  
enérgico). Os colegas devem também 
estar atentos aos colegas com mais 
dificuldades e tentar dizer uma palavra 
positiva ou um gesto, de forma a toda a 
turma cumprir o proposto. 



 

 139 

 

 

 

  

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 2 

Educação Física (capacidades motoras  5’ Programa Intervenção - IE 

Flexibilidade Ação: Identificar a própria emoção  

Individual Contexto: Individual 

Executa os exercícios propostos pelo 
professor 

Critério de êxito: 
Perceber as dificuldades sentidas em 
gerar as emoções positivas. 

Os alunos estão distribuídos em roda e 
executam os exercícios de flexibilidade 
demonstrados pelo professor. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 
 

Os alunos são questionados acerca das 
dificuldades que sentiram em gerar as 
emoções positivas. Caso tenham 
conseguido, se notaram diferença na 
realização do exercício. 

   

Parte Final Tarefa: RETORNO À CALMA 

Educação Física (capacidades motoras  2’ Programa Intervenção - IE 

Turma Contexto: Grande grupo. 

Reflexão sobre a sessão. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 
 

Neste momento, é importante perceber a 
motivação dos alunos. 
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9.10 - 10.ª Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Turma: 5.º 2  Unidade Didática: 
Futsal  
(aula UD n.º 5 e 6) 

Data: 07/03/2017 

N. º de alunos:  30 
  N.º aula:  58/59 

Sessão: 10 
Duração: 90’ 

 

 Futsal 
Inteligência Emocional  

(Programa de Intervenção) 

 Objetivo 
específicos: 

 Condução de bola, passe e 
receção, remate, desmarcação, 
ocupação racional do espaço de 
jogo. 

 Desenvolver a tolerância ao stresse através 
da atividade física; 

 Fomentar o controlo de impulsos (ex: ira). 

 Conteúdos: 

 Condução de bola; 
 Passe e receção; 
 Remate; 
 Desmarcação; 
 Jogo 1x1; 2x2. 

 Formas de controlar o stresse através da 
atividade física; 

 Identificar quando surgem emoções 
negativas (ex: ira, frustração); 

 Forma de controlar os impulsos em várias 
situações. 

 

Recursos: 

Materiais: Bolas de Futsal, sinalizadores, coletes e balizas 

Espaciais: Pavilhão Gimnodesportivo 

Nota: 

 No início de cada exercício, a professora fornece as instruções e os objetivos. 

Assim como enquadra o programa de intervenção, explicando aos alunos o que se 

pretende com o exercício. 

 O tempo que não está incluído no plano de aula é destinado para os alunos 

equiparem-se e para cumprirem os cuidados de higiene, no final da aula. 
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Parte Inicial Tarefa: INSTRUÇÃO INICIAL 

Educação Física (Futsal)  5’ Programa Intervenção - IE 

 
 

Alunos sentados nas bancadas, de frente 
para a professora que faz breve 
introdução aos objetivos da aula e 
critérios de êxito: 
 

 

 
 

 
Neste momento, a professora aproveita 
para explicar que na presente aula será 
trabalhada a tolerância ao stresse e 
formas de controlar emoções negativas. 

   

 Parte Inicial Tarefa: AQUECIMENTO LÚDICO 

Educação Física (Futsal)  10’ Programa Intervenção - IE 

Corrida lenta / Controlo de bola 
(Grupos de 3) 

Contexto: Pequenos grupos 

Corrida lenta e contínua; controlo de bola; 
conduzir a bola através dos obstáculos, 
no espaço limitado. 

Critério de êxito: Desenvolver a tolerância ao stress. 

Cada grupo escolhe o aluno 1, 2 e 3. O 
aluno 1 começa com a bola, conduzindo-
a pelo espaço disponível e driblando entre 
os sinalizadores e colegas. Não pode 
deixar tocar a bola. Os alunos 2 e 3 estão 
a correr à volta desse espaço. Ao sinal do 
professor o aluno 2 troca com o 1, e de 
seguida o 3 troca com o 2.  
Na segunda passagem, os alunos que 
estão fora em vez de correrem executam 
exercícios de aquecimento específico. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

O espaço onde os alunos estão a controlar 
a bola é pequeno, causando confusão e 
possível stresse aos alunos, visto que os 
mesmos não podem tocar em nada. Aqui 
é importante o aluno perceber se identifica 
o stresse. 

 

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 1a 

Educação Física (Futsal)  20’ Programa Intervenção - IE 

 Jogo do meinho  Ação: 
Identificar o stresse; controlar os 
impulsos. 

Grupos de 5 (1x1) Contexto: Pequenos grupos 

 Passe em direção ao colega, ao segundo 
toque; ao primeiro toque. 

Critério de êxito: 
 Identificação do stresse e controlo dos 
impulsos (identificando as emoções 
negativas) 

 
Cada grupo dispõe-se num quadrado (quatro 
alunos nas faces do quadrado e um no centro). 
Realizam o “meinho”, a dois toques. Há 
mudança do aluno do centro que conseguir 
tocar na bola, trocando com o último do 
quadrado a tocar.  
Ao sinal do professor os passes devem ser 
feitos a um toque. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

No momento em que os alunos devem realizar 
o passe a um toque, pode surgir momentos de 
stresse. Os alunos devem identificar e caso 
não consigam controlar devem levantar a mão, 
e o professor irá conversar com o aluno no 
sentido de ajudar o mesmo a arranjar forma de 
o fazer, com as questões. 
O que sentes? | O que pior pode acontecer? | 

Como podes gerir o stresse? 
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Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 1b 

Educação Física (Futsal)   Programa Intervenção - IE 

Passar, receber, fintar, driblar e rematar. Ação: 
Identificar o stresse; controlar os 
impulsos. 

Grupos de 5  Contexto: Pequenos grupos 

Condução de bola; drible; finta e remate. Critério de êxito: 
 Identificação do stresse e controlo dos 
impulsos (identificando as emoções 
negativas) 

 
Equipas com quatro alunos dentro do 
campo e um no exterior. Com 4 bolas em 
jogo e quatro balizas, duas ofensivas e 
duas defensivas. O objetivo do jogo e 1x1, 
em confusão espacial. Após golo, ou 
tempo limite, o aluno que está no exterior 
troca de posição. 
 
O exercício 1a e 1b são realizados em 
formato de circuito. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 
 

 
 

A confusão espacial pode provocar 
stresse, sendo importante o aluno 
identificar o stresse e tentar gerir. 
Como é uma situação de 1x1, em contexto 
de stresse, podem surgir emoções 
negativas. É importante identificar e 
controlar os impulsos derivados dessas 
emoções. 

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 2 

Educação Física (Futsal)  15’ Programa Intervenção - IE 

Ocupar de forma racional o espaço de 
jogo  

Ação: 
Identificar emoções negativas e 
controlar impulsos. 

6 Equipas de 5 alunos (2 campos) Contexto: Pequenos grupos 

Ocupa um espaço livre e coopera com os 
colegas de equipa (passa, recebe, 
conduz a bola e remata). 

Critério de êxito: 

Identifica quando surgem emoções 
negativas (ex: ira, frustração); encontra 
formas de controlar os impulsos em 
várias situações. 

O espaço é dividido em dois campos. 3 
equipas para cada campo.  
Num meio campo, duas equipas realizam 
jogo 4+1 x 4+1. No outro meio-campo, a 
outra equipa faz jogo 3x2, com duas 
balizas pequenas, ofensivas e 
defensivas. Quando uma das equipas do 
meio-campo jogo 4+1 x 4+1 marca golo, 
passa para o outro meio-campo, 
realizando o jogo 4+1 x 4+1. A equipa que 
perdeu fica no meio-campo a jogar 2x2, 
enquanto aguarda que uma das outras 
equipas finalize com êxito. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

 

Neste exercício é solicitado ao aluno que 
identifique as emoções negativas. De 
seguida, que tipo de impulsos podem 
provocar neste contexto. O aluno deve 
levantar o braço caso sinta dificuldade em 
controlar os impulsos. 
O professor em reflexão com o aluno 
questiona: 
- O que sentes? | - Que ação essa emoção 
pode provocar em ti, neste contexto? | 
- De que forma podes controlar o impulso? 
- O que ganhas se agires impulsivamente? 
- O que ganhas em agir de forma 
controlada? 
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9.11 - 11.ª Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Turma: 5.º 2  Unidade Didática: Futsal (aula UD n.7) Data: 10/03/2017 

N. º de alunos:  30 
  N.º aula:  60 

Sessão: 11 
Duração: 45’ 

 

 Futsal 
Inteligência Emocional  

(Programa de Intervenção) 

 Objetivo 
específicos: 

 Condução de bola, passe e 
receção, desmarcação, ocupação 
racional do espaço de jogo. 

 Desenvolver a tolerância ao stresse através 
da atividade física; 

 Fomentar o controlo de impulsos (ex: ira). 

 Conteúdos: 
 Desmarcação, manutenção e 

recuperação da bola; 
 Jogo 3x3. 

 Formas de controlar o stresse através da 
atividade física; 

 Identificar quando surgem emoções 
negativas (ex: ira, frustração); 

 Forma de controlar os impulsos em várias 
situações. 

 

Recursos: 

Materiais: Bolas de Futsal, sinalizadores, coletes e balizas 

Espaciais: Pavilhão Gimnodesportivo 

Nota: 

 No início de cada exercício, a professora fornece as instruções e os objetivos. 

Assim como enquadra o programa de intervenção, explicando aos alunos o que se 

pretende com o exercício. 

 O tempo que não está incluído no plano de aula é destinado para os alunos 

equiparem-se e para cumprirem os cuidados de higiene, no final da aula. 
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Parte Inicial Tarefa: INSTRUÇÃO INICIAL 

Educação Física (Futsal)  3’ Programa Intervenção - IE 

 
 

Alunos sentados nas bancadas, de frente 
para a professora que faz breve 
introdução aos objetivos da aula e 
critérios de êxito: 
 

 

 
 

 
Neste momento, a professora aproveita 
para explicar que na presente aula será 
trabalhada a tolerância ao stresse e 
formas de controlar emoções negativas. 

 Parte Inicial Tarefa: AQUECIMENTO LÚDICO 

Educação Física (Futsal)  7’ Programa Intervenção - IE 

Jogo do Caça (grupos de 3 com mãos 
dadas) 

Contexto: Pequenos grupos 

Cooperação com os colegas do grupo; 
alteração do sentido de deslocamento, 
coordenando com o grupo. 

Critério de êxito: Desenvolver a tolerância ao stresse. 

Grupos de 3, contudo os fugitivos não 

precisam estar juntos. Um dos grupos é o 
caçador e os restantes os fugitivos. O grupo 
caçador mantem as mãos dadas e só pode 
caçar se assim estiverem, os fugitivos estão 
soltos. O fugitivo que for tocado pelo “grupo 
caçador” Deve juntar-se aos outros dois 
colegas de equipa e passam a ser dois grupos 
caçadores e assim sucessivamente. 
Se terminarem antes do final do tempo, 
retoma-se o jogo com outra equipa a iniciar. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

Conforme vai aumentando o número de 
grupos a caçar, os fugitivos passam a ter 
menos espaço e tempo para fugirem. Aqui 
devem identificar se desenvolvem algum 
tipo de stresse e como podem controlar. 

 

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 1 

Educação Física (Futsal)  10’ Programa Intervenção - IE 

 Manter a posse de bola  Ação: 
Identificar o stresse; controlar os 
impulsos. 

Grupos de 3 Contexto: Pequenos grupos 

 Condução e drible de bola. Critério de êxito: 
 Identificação do stresse e controlo dos 
impulsos (identificando as emoções negativas) 

 
Num espaço limitado, estão 3 grupos de 3, 
cada um com uma bola. Todos os jogadores 
conduzem a bola em qualquer direção e 
sentido dentro do espaço de jogo. Ao sinal do 
professor, cada aluno tem de manter a posse 
de bola e em simultâneo colocar a bola dos 
colegas fora do espaço de jogo. Ganha a 
equipa que manteve a posse de bola (1 ponto 
para cada aluno). 
As restantes equipas de 3 estão a fazer 
exercícios de aquecimento específico, 
enquanto aguardam a sua vez de entrarem no 
jogo. O professor vai trocando as equipas. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

O momento em que alunos têm que 
manter a posse de bola e ao mesmo 
tempo colocar a bola dos colegas fora do 
campo, pode provocar situações de 
stresse. Nesta aula, são relembradas 
situações da aula anterior e como podem 
controlar a situação de stresse e impulso. 
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Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 2 

Educação Física (Futsal)  10’ Programa Intervenção - IE 

Manter e recuperar a posse de bola Ação: 
Identificar o stresse; controlar os 
impulsos. 

Grupos de 3 Contexto: Pequenos grupos 

Condução de bola; drible e finta. Critério de êxito: 
 Identificação do stresse e controlo dos 
impulsos (identificando as emoções 
negativas) 

Em cada espaço estão 3 equipas com 3 alunos 
cada jogo (3+3) x 3. Jogam duas equipas A e 
B dentro do campo. A equipa A que está de 
posse de bola pode utilizar a equipa C que se 
encontra fora do espaço de jogo. O objetivo é 
manter o mais tempo possível a posse de bola. 
Este exercício é feito em 3 campos, a equipa 
que sobra, serve de árbitro (1 para cada 
campo). 
Após 2 minutos as equipas trocam de funções. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 
 

 
 

Na situação de jogo (3+3) x3, os alunos da 
equipa defensiva podem ter mais stresse 
em conseguir recuperar a bola. Neste 
momento devem identificar e controlar o 
stresse, evitando os impulsos. O mesmo 
acontece nos momentos em que uma 
equipa perde a posse de bola. 
 

   

Parte Final Tarefa: RETORNO À CALMA 

Educação Física (Futsal)  5’ Programa Intervenção - IE 

Turma Contexto: Grande grupo. 

Os alunos estão dispostos em círculo, 
incluindo a professora. 
Enquanto os alunos executam os 
exercícios demonstrados pelo professor, 
conversam sobre a aula. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

O professor questiona quais as 
dificuldades sentidas e o porquê. 
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9.12 - 12.ª Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Turma: 5.º 2  Unidade Didática: 
Futsal  
(aula UD n.º 8 e 9) 

Data: 14/03/2017 

N. º de alunos:  30 
  N.º aula:  61/62 

Sessão: 12 
Duração: 90’ 

 

 Futsal 
Inteligência Emocional  

(Programa de Intervenção) 

 Objetivo 
específicos: 

 Condução de bola, passe e 
receção, remate, desmarcação, 
ocupação racional do espaço de 
jogo. 

 Gerir conflitos gerados na atividade física; 
 Desenvolver a tolerância ao stresse através 

da atividade física; 
 Fomentar o controlo de impulsos (ex: ira). 

 Conteúdos: 

 Condução de bola; 
 Passe e receção; 
 Remate; 
 Desmarcação; 
 Jogo 1x1; 2x2. 

 Formas de controlar o stresse através da 
atividade física; 

 Identificar quando surgem emoções 
negativas (ex: ira, frustração); 

 Forma de controlar os impulsos em várias 
situações. 

 Aplicação do que aprendeu para gerir 
conflitos. 

 

Recursos: 

Materiais: Bolas de Futsal, sinalizadores, coletes e balizas 

Espaciais: Pavilhão Gimnodesportivo 

Nota: 

 No início de cada exercício, a professora fornece as instruções e os objetivos. 

Assim como enquadra o programa de intervenção, explicando aos alunos o que se 

pretende com o exercício. 

 O tempo que não está incluído no plano de aula é destinado para os alunos 

equiparem-se e para cumprirem os cuidados de higiene, no final da aula. 
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Parte Inicial Tarefa: INSTRUÇÃO INICIAL 

Educação Física (Futsal)  5’ Programa Intervenção - IE 

 
 

Alunos sentados nas bancadas, de frente 
para a professora que faz breve 
introdução aos objetivos da aula e 
critérios de êxito: 
 

 

 
 

 
Neste momento, a professora aproveita 
para explicar que na presente aula será 
trabalhada a tolerância ao stresse e 
formas de controlar emoções negativas. 

 Parte Inicial Tarefa: AQUECIMENTO LÚDICO 

Educação Física (Futsal)  10’ Programa Intervenção - IE 

Corrida lenta / Controlo de bola 
(Grupos de 3) 

Contexto: Pequenos grupos 

Corrida lenta e contínua; controlo e 
condução de bola no espaço limitado; 
fintar e driblar. 

Critério de êxito: Desenvolver a tolerância ao stress. 

Cada grupo escolhe o aluno 1, 2 e 3. O 
aluno 3 começa com a bola, conduzindo-
a pelo espaço disponível e entre os 
colegas. Não pode deixar tocar a bola. Os 
alunos 2 e 3 estão a correr à volta desse 
espaço. Ao sinal do professor o aluno 2 
troca com o 1, e de seguida a 3 troca com 
o 2.  
Na segunda passagem, os alunos que 
estão fora em vez de correrem executam 
exercícios de aquecimento específico e 
ao sinal do professor o aluno número 1 
entra no espaço e tenta tirar a bola do seu 
colega de equipa (3).  

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

Em aulas anteriores este exercício já foi 
realizado, com o intuito do aluno gerir o 
stresse. Nesta aula é acrescentado a 
variante em que o colega da mesma 
equipa entra no campo para tirar a bola. 
Neste momento o aluno deve tentar gerir 
qualquer conflito que possa surgir. O 
professor intervirá, caso seja necessário. 
- O que sentiram? | - Qual foi a ação que 
essa emoção provocou? | - Quais são as 
consequências? | - Como poderá ser 
controlado esse impulso? | O que podem 
ganhar com isso? 

 

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 1 

Educação Física (Futsal)  10’ Programa Intervenção - IE 

 Jogo 1x1   Ação: Gerir conflitos; controlar os impulsos. 

Grupos de 3 (1x1) + GR Contexto: Pequenos grupos 

 Finta e drible, remate. Critério de êxito: 
 Perceção de possível conflito e controlo 
dos impulsos (identificando as emoções 
negativas). 

 
Cada grupo dispõe-se num minicampo 
com uma baliza. Realizam o jogo 1x1, 
com GR na baliza. Qualquer um dos 
jogadores pode marcar golo. Após golo, o 
GR passa a ser atacante e quem marcou 
golo fica na defesa, passando o jogador 
que perdeu para a baliza. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Este exercício ajuda o aluno a perceber 
um possível conflito, dado que são menos 
alunos em jogo. É importante identificar o 
momento, em caso de dificuldades em 
gerir o aluno levanta o braço. O professor 
deverá ajudar com base na reflexão (ver 
questões do exercício anterior). 
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Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 2 

Educação Física (Futsal)  10’ Programa Intervenção - IE 

Jogo (2+1) x 2 + GR Ação: Gerir conflitos; controlar os impulsos. 

Grupos de 6 Contexto: Pequenos grupos 

Passe, receção, condução de bola; drible; 
finta e remate, desmarcação. 

Critério de êxito: 
 Perceção de possível conflito e controlo 
dos impulsos (identificando as emoções 
negativas). 

Igual ao exercício anterior, com a variante de 
(2+1) x 2 + GR. Dois jogadores são os 
atacantes e podem contar com o apoio de um 
aluno que está situado fora do campo, num 
dos lados. Após o golo o aluno que está de 
fora passa a defesa, com o colega que marcou 
golo e o outro a GR. A equipa que estava a 
defender e GR passam a atacantes e um dos 
jogadores, que não o GR, fica no exterior. 
Caso não marque golo, troca de equipas após 
um determinado tempo. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Igual ao exercício anterior, com a variante 
de mais um aluno por equipa e um de 
apoio à equipa atacante. Aumentado a 
possibilidade de conflito através da 
atividade física. 

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 3 

Educação Física (Futsal)  30’ Programa Intervenção - IE 

Torneio intraturma de Futsal.  Ação: 
Identificar emoções negativas e 
controlar impulsos; Gerir conflitos 
gerados na atividade física. 

6 Equipas de 5 alunos (2 campos) Contexto: Pequenos grupos 

Realiza o jogo de Futsal utilizando as 
ações técnico-táticas, fundamentos 
táticos (desmarcação) e conhece as 
regras de jogo. 

Critério de êxito: 

Identifica quando surgem emoções 
negativas (ex: ira, frustração); encontra 
formas de controlar os impulsos em 
várias situações. 

As equipas são divididas em 2 grupos A e B. 

Jogam todos contra todos, em cada grupo, são 
somadas as pontuações. Vitória = 3pts 
Empate = 1pts 
Derrota = 0pts 
Numa segunda fase, joga 2.º lugar do grupo B 
com o 1.º do grupo A; 2.º lugar do grupo A com 
o 1.º do grupo B. Jogando a seguir os 
vencedores num campo e os vencidos no 
outro. As duas equipas que ficaram em 3.º 
lugar na primeira fase arbitram o jogo. 

 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

O aluno deve aplicar o que aprendeu para 
gerir conflitos. Na fase final do torneio, as 
equipas que ficaram em 3.º lugar, irão 
arbitrar, uma em cada campo, ajudando 
na gestão de conflitos. Ao realizarem esta 
tarefa, devem primeiro identificarem o que 
sentem (emoções negativas) e aplicar a 
gestão (trabalhada ao longo das aulas). 

Parte Fundamental Tarefa: RETORNO À CALMA 

Educação Física (Futsal)  7’ Programa Intervenção - IE 

Flexibilidade Ação: 

Em simultâneo, e realizada uma reflexão 
acerca das dificuldades e dos momentos 
em que conseguiram gerir conflitos, 
identificando emoções negativas.  

Turma Contexto: 

Executa os exercícios propostos pelo 
professor 

Critério de êxito: 

Os alunos distribuídos em roda, 
executam os exercícios de flexibilidade 
propostos pelo professor.  
 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 
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9.13 - 13.ª Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Turma: 5.º 2  Unidade Didática: Futsal (aula UD n.º 10) Data: 17/03/2017 

N. º de alunos:  30 
  N.º aula:  63 

Sessão: 13 
Duração: 45’ 

 

 Futsal 
Inteligência Emocional  

(Programa de Intervenção) 

 Objetivo 
específicos: 

 Condução de bola, passe e 
receção, remate, desmarcação, 
ocupação racional do espaço de 
jogo. 

 Desenvolver a capacidade de gerar emoções 
positivas; 

 Desenvolver situações de êxito e clima 
positivo entre alunos. 

 Conteúdos: 

 Passe e receção; 
 Condução de bola, finta e drible; 
 Remate; 
 Situação de jogo 4x4. 

 Efeitos em experimentar emoções positivas; 
 Atividade física com empenho e motivação; 
 Várias experiências para criar confiança e 

relações positivas entre os alunos. 

 

Recursos: 

Materiais: Bolas de Futsal, sinalizadores, coletes e balizas 

Espaciais: Pavilhão Gimnodesportivo 

Nota: 

 No início de cada exercício, a professora fornece as instruções e os objetivos. 

Assim como enquadra o programa de intervenção, explicando aos alunos o que se 

pretende com o exercício. 

 O tempo que não está incluído no plano de aula é destinado para os alunos 

equiparem-se e para cumprirem os cuidados de higiene, no final da aula. 
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Parte Inicial Tarefa: INSTRUÇÃO INICIAL 

Educação Física (Futsal)  3’ Programa Intervenção - IE 

 
 

Alunos sentados nas bancadas, de frente 
para a professora que faz breve 
introdução aos objetivos da aula e 
critérios de êxito. 
 

 

 
 

 
Neste momento, a professora aproveita 
para explicar que na presente aula será 
trabalhada a tolerância ao stresse e 
formas de controlar emoções negativas. 

   

 Parte Inicial Tarefa: AQUECIMENTO LÚDICO 

Educação Física (Futsal)  7’ Programa Intervenção - IE 

Jogo do Caça (grupos de 2 em roda) Contexto: Pequenos grupos/grande grupo. 

Deslocação em vários ritmos, alteração 
do sentido de deslocamento; 
concentração. 

Critério de êxito: Clima positivo entre os alunos. 

Os alunos em pares formam uma roda e 
devem deslocar-se no sentido do relógio de 
acordo o comando do professor (caminhar, 
corrida, a um pé, para trás, etc), os alunos não 
devem alterar a ordem da roda.  
Cada par afasta-se uns dos outros, mantendo 
a roda. O professor escolhe um par que sai da 
roda. Um dos alunos é o caçador e o outro o 
fugitivo. Este fica salvo se parar ao lado de um 
dos pares da roda, devendo fugir de imediato 
o aluno da outra ponta desse par. O caçador é 
trocado quando tocar num aluno. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

 

Neste jogo deve-se manter um clima 
positivo entre os alunos. 

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 1a 

Educação Física (Futsal)  20’ Programa Intervenção - IE 

 Passar, receber, conduzir, driblar, 
rematar.  

Ação: 
Desenvolver situações de êxito e clima 
positivo entre alunos. 

Grupos de 5 Contexto: Pequenos grupos 

 O aluno executa a ação técnico-tática 
que necessita de trabalhar, com a seu 
grupo.  

Critério de êxito: 

 Realizar a atividade física com empenho 
e motivação; vivenciar várias 
experiências para criar confiança e 
relações positivas entre os alunos 

Três grupos de 5, estão num espaço 
delimitado com bolas, sinalizadores, mini 
balizas. Cada grupo decide o que vai 
trabalhar, tendo que conta o que foi 
abordado nas aulas até à presente aula. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Neste exercício é dada a oportunidade do 
aluno decidir que ações técnicas deverá 
trabalhar e no formato que escolher. 
Devendo assim, realizar a atividade com 
motivação e empenho, de acordo com o 
seu ritmo de aprendizagem. 
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Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 1b 

Educação Física (Futsal)   Programa Intervenção - IE 

Jogo Futsal Ação: Gerar emoções positivas. 

Grupos de 5 (4x4) + GR Contexto: Pequenos grupos 

Realiza o jogo de Futsal utilizando as 
ações técnico-táticas, fundamentos 
táticos (desmarcação) e conhece as 
regras de jogo. 

Critério de êxito: 
 Identifica as emoções positivas e os 
efeitos das mesmas na realização da 
atividade. 

 
Três grupos de 5. Dois estão a jogar e um 
a arbitrar. Os alunos realizam o jogo de 
Futsal (4x4) + GR, em campo inteiro. 
Neste jogo os alunos devem descontar 
um ponto à equipa que não cumpre uma 
regra. Objetivo do jogo é marcar golo e o 
cumprimento de regras de jogo. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 
 

 
 

O jogo 4x4, com GR decorre em campo 
inteiro, motivando os alunos (de acordo 
com o que sentiram em aulas anteriores, 
diferentes espaços). Devem manter a 
atitude positiva para cumprirem as regras 
de jogo.  
 

Parte Final Tarefa: RETORNO À CALMA 

Educação Física (Futsal)  5’ Programa Intervenção - IE 

Turma Contexto: Grande grupo. 

Os alunos estão dispostos em círculo, 
incluindo a professora. 
Enquanto os alunos executam os 
exercícios demonstrados pelo professor, 
conversam sobre a aula. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

O professor questiona se sentiram 
emoções positivas. Quais foram? E se 
sentiram que ajuda na realização das 
tarefas propostas. 
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9.14 - 14.ª Sessão 

 

 

 

 

 

 

 

Ano/Turma: 5.º 2  Unidade Didática: Voleibol (aula UD n.º 2) Data: 24/03/2017 

N. º de alunos:  30 
  N.º aula:  66 

Sessão: 14 
Duração: 45’ 

 

 Futsal 
Inteligência Emocional  

(Programa de Intervenção) 

 Objetivo 
específicos: 

 Condução de bola, passe e 
receção, remate, desmarcação, 
ocupação racional do espaço de 
jogo. 

 Desenvolver a capacidade de gerar emoções 
positivas; 

 Desenvolver situações de êxito e clima 
positivo entre alunos. 

 Conteúdos: 

 Jogo da roda; 
 Passe de frente; 
 Deslocamentos. 
 

 Efeitos em experimentar emoções positivas; 
 Atividade física com empenho e motivação; 
 Várias experiências para criar confiança e 

relações positivas entre os alunos. 

 

Recursos: 

Materiais: Bolas de Voleibol, rede. 

Espaciais: Pavilhão Gimnodesportivo 

Nota: 

 No início de cada exercício, a professora fornece as instruções e os objetivos. 

Assim como enquadra o programa de intervenção, explicando aos alunos o que se 

pretende com o exercício. 

 O tempo que não está incluído no plano de aula é destinado para os alunos 

equiparem-se e para cumprirem os cuidados de higiene, no final da aula. 



 

 153 

 

 

 

 
 

Parte Inicial Tarefa: INSTRUÇÃO INICIAL 

Educação Física (Futsal)  3’ Programa Intervenção - IE 

 
 

Alunos sentados nas bancadas, de 
frente para a professora que faz breve 
introdução aos objetivos da aula e 
critérios de êxito: 
 

 

 
 

 
Neste momento, a professora aproveita 
para explicar que na presente aula será 
trabalhada a tolerância ao stresse e 
formas de controlar emoções negativas. 

   

 Parte Inicial Tarefa: AQUECIMENTO LÚDICO 

Educação Física (Voleibol)  7’ Programa Intervenção - IE 

Jogo da roda /4 Grupos Contexto: Pequenos grupos/grande grupo. 

Deslocação em roda; passar a bola por 
cima da cabeça para o colega de trás; 
apanha a bola colocando-se por baixo 
da mesma. 

Critério de êxito: 
Clima positivo entre os alunos, criação de 
situação de êxito (cooperação). 

Cada grupo de 6 forma uma roda. Devem 
deslocar-se em caminhada, no sentido do 
ponteiro do relógio. Cada aluno tem uma 
bola. Ao sinal do professor os alunos 
devem passar a bola por cima da cabeça ao 
colega de trás, este deve agarrar a bola, 
enquanto caminham. Perde a equipa que 
deixar cair mais vezes a bola ao chão. 
O professor pode variar o exercício 
alterando a forma como os alunos 
deslocam-se. 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

Neste jogo deve-se manter um clima 
positivo entre os alunos, assim como 
cooperar com a equipa no sentido de 
alcançar o êxito. 

Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 1 

Educação Física (Voleibol)  12’ Programa Intervenção - IE 

 Passe de frente e deslocamentos  Ação: 
Desenvolver situações de êxito e clima 
positivo entre alunos. 

Grupos de 7/8 Contexto: Pequenos grupos 

 Passe de frente; sustentação da bola; 
coloca-se por baixo da bola.  

Critério de êxito: 

 Realizar a atividade física com empenho 
e motivação; vivenciar várias 
experiências para criar confiança e 
relações positivas entre os alunos 

Cada grupo está disposto numa parte 
do campo com bola, onde realizam: 
A - um toque de sustentação e agarram 
a bola; 
B - Toque de sustentação, deixam a 
bola tocar no solo e realizam 
novamente o passe de sustentação; 
C - passes de sustentação sucessivos; 
D - passe de sustentação, meia volta e 
novo passe de sustentação. 
Todos os grupos passam pelos 4 
espaços, de forma rotativa. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

 

Neste exercício é dada a oportunidade do 
aluno experienciar várias situações de 
aprendizagem. Devendo assim, realizar a 
atividade com motivação e empenho. 
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Parte Fundamental Tarefa: EXERCÍCIO 2 

Educação Física (Voleibol)  8’ Programa Intervenção - IE 

Passe de frente  Ação: Gerar emoções positivas. 

Situação 1x1 Contexto: Pequenos grupos 

Passe de frente em direção ao colega. Critério de êxito: 
 Identifica as emoções positivas e os 
efeitos das mesmas na realização da 
atividade. 

 
Dispostos em mini campos, realizam 
1x1, com o serviço a ser feito dentro 
do campo, em passe de frente. Quem 
recebe a bola executa um passe de 
sustentação antes do reenvio da bola 
para o meio-campo do adversário. 
 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 
 

 
 

 

Parte Final Tarefa: RETORNO À CALMA 

Educação Física (Futsal)  5’ Programa Intervenção - IE 

Turma Contexto: Grande grupo. 

Os alunos estão dispostos em círculo, 
incluindo a professora. 
Enquanto os alunos executam os 
exercícios demonstrados pelo 
professor, conversam sobre a aula. 
 

Estratégias / 
Organização 

Didático-
metodológica: 

 

O professor questiona se sentiram 
emoções positivas. Quais foram? E se 
sentiram que ajuda na realização das 
tarefas propostas. 


