
Programa “Vamos Investigar!” 

Sessão nº 1 

Domínios do 

comportamento 

assertivo 

__________________________ 

Objetivos Apresentação da instrutora e dos membros; Desenvolvimento da 

coesão do grupo; 

Apresentação e discussão do programa, colheita de sugestões 

dos alunos para enriquecer o programa. 

Atividade: 

 

Apresentação da 

instrutora e quebra-

gelo “Apresento o 

meu colega”; 

 

 

Material Folhas brancas e caneta. 

Duração Aproximadamente 25 min. 

Descrição A- Para o quebra-gelo inaugural “Apresento o 

meu colega”. Os alunos serão divididos em 

grupos de dois, de forma aleatória (com recurso 

ao sorteio dos nomes em papéis). Com recurso 

a uma folha branca, estes devem conversar 

entre si acerca das suas características para que, 

quando todos tiverem terminado esta tarefa, 

cada elemento do grupo apresente o seu colega 

perante a turma. 

Atividade: 

 

Apresentação e 

discussão de 

sugestões. 

Material Folha branca e caneta. 

Duração Aproximadamente 20 min. 

Descrição Posteriormente, serão apresentadas as linhas 

gerais do programa do programa e os 

conteúdos a abordar no mesmo. Nesta fase os 

alunos podem apresentar as sugestões sobre 

atividades e temas que gostassem de abordar ao 

longo do programa. 

 

 

 



Programa “Vamos Investigar!” 

Sessão nº 2 

Domínios do 

comportamento assertivo 

Promover a autoavaliação e autoconsciência dos alunos 

acerca do comportamento social 

Objetivos Estabelecer regras de comportamento e trabalho a 

implementar ao longo do programa através de um 

“contrato psicológico”. 

Autoconhecimento e identificação de áreas de melhor e 

menor funcionamento; 

Promover a autorreflexão do comportamento e 

estabelecer objetivos no sentido de melhorar 

determinadas áreas do comportamento social. 

Atividade:  

Definição das regras do 

grupo “contrato 

psicológico” (Adaptado 

de Lopes e col, 2011; 

Goldstein e col, 1980); 

 

Material Folha branca, Ficha da atividade 1 e caneta. 

Duração Aproximadamente 20 min. 

Descrição A instrutora propõe ao grupo a criação de 

regras de bom funcionamento e pede a 

colaboração de todos para a definição 

dessas regras. Após terem sido definidas 

todas as regras, estas devem ser redigidas 

num documento que será assinado por 

todos os alunos do grupo de treino, que 

assim, se comprometem a respeitá-las.  

Atividade 1: 

O meu B.I. Secreto 

(Adaptado de Korb-

Khelsa, Azok, & 

Lutenberg, 1992) 

Material Uma Ficha da atividade 1 por aluno. 

Duração  Aproximadamente 25 min. 

Descrição Cada aluno deve preencher os campos que 

constam na ficha, de acordo com o que 

pensa de si próprio. 

Ficha de Avaliação da Sessão e atribuição do sistema de pontos 

 

 



Programa “Vamos Investigar!” 

Sessão nº 3 

Domínios do 

comportamento assertivo 

Identificação dos estilos de comunicação verbal e não-

verbal. 

Objetivos Relacionar o estilo de comunicação adotado com as 

respostas adotadas no dia-a-dia; Relacionar a expressão 

facial com o estilo de comunicação correspondente. 

Atividade 

2-Quem é quem 

(Adaptado de Lloyd, 

1988) 

Material Material e uma Ficha da Atividade 2 por 

grupo; caneta ou lápis.  

Duração Aproximadamente 35 min. 

Descrição Os alunos serão divididos de forma 

aleatória em grupos de dois a três 

elementos. Cada grupo receberá o material 

e ficha da sessão. Primeiro devem discutir e 

atribuir em grupo a descrição da 

personagem à imagem do rosto 

correspondente. Posteriormente os alunos 

devem atribuir os cartões problema à 

personagem que naquela situação se 

comportaria daquela forma. No final (2/3 

min.) será apresentada a correção da 

atividade. No final (2/3 min.) será 

apresentada a correção da atividade. 

Objetivos Relacionar a expressão facial e corporal com os estilos 

de comunicação. 

Atividade 3: 

Quem faz o quê? 

(Adaptado de Lloyd, 

1988) 

Material Uma Ficha da atividade 3 por grupo; caneta 

ou lápis. 

Duração Aproximadamente 15 min. 

Descrição Tendo em conta as personagens da 

atividade anterior os mesmos grupos 

formados devem atribuir o nome da correto 

da personagem à descrição apresentada. 

Objetivos do TPC Aplicar os conhecimentos ensinados/treinados 



anteriores no dia-a-dia e estimular a identificação dos 

estilos de comunicação. 

TPC: 

Missão S. 1-Detetive das 

respostas (Adaptado de 

Moreira, 2009) 

Material Um exemplar da Missão Secreta 1 por 

aluno. 

Duração Até à sessão seguinte (uma semana). 

Descrição Avaliar as respostas dos outros e as 

próprias respostas na interação social, 

aplicando os conhecimentos adquiridos  

Ficha de Avaliação da Sessão e atribuição do sistema de pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa “Vamos Investigar!” 

Sessão nº 4 

Domínios do 

comportamento 

assertivo 

Capacidade de negar e discordar assertivamente 

Objetivos Conhecer os direitos pessoais e dos outros e refletir em grupo 

sobre situações do dia-a-dia em que esses direitos são ou não 

respeitados. 

Atividade 4: 

 

Roda dos Direitos 

Assertivos 

(Adaptado de 

Sefert, 2009; 

Lloyd, 1988). 

Material Material da atividade 4; Uma Ficha da atividade 4 

por grupo e caneta 

Duração 25 min. 

Descrição Nesta atividade, com recurso ao material da 

atividade será colocada uma “roda dos direitos” 

no centro da sala e os grupos (de três a quatro 

elementos formados aleatoriamente) deverão 

“tirar à sorte” um direito e descrever uma situação 

do dia-a-dia em que esse direito foi posto em 

causa. O instrutor pode começar por dar alguns 

exemplos simples. Cada grupo deve tentar criar o 

maior numero de situações possíveis para cada 

direito sorteado, ou pode sortear vários direitos e 

descrever situações acerca dos mesmos. O 

objetivo será construir o maior número de 

situações possíveis.  

Objetivos Conhecer e aplicar os direitos assertivos no dia-a-dia. 

Atividade5: 

Diploma dos 

direitos 

Assertivos 

(Adaptado de 

Korb-Khelsa, 

Azok, & 

Lutenberg, 1992). 

Material Uma ficha da atividade 5 por elemento do grupo; 

caneta ou lápis. 

Duração Cerca de 20 min. 

Descrição Discutindo em grande grupo, devem refletir 

acerca dos direitos assertivos que existem, tendo 

como exemplo os direitos da roda da atividade 

anterior. No final todos devem ter um diploma de 

direitos que deveram defender no seu dia-a-dia. 



Objetivos do TPC Identificar situações onde por em prática os direitos assertivos 

e desenvolver a perceção da sua importância. 

TPC: 

Missão S. 2- 

Defensor de 

direitos 

Material Um exemplar da Missão Secreta 2 por aluno. 

Duração Até à sessão seguinte (uma semana). 

Descrição Os alunos são desafiados a resolver a missão de 

acordo com as diretrizes da mesma e preencher 

todos os campos. 

Ficha de Avaliação da Sessão e atribuição do sistema de pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa “Vamos Investigar!” 

Sessão nº 5 

Domínios do 

comportamento assertivo 

Capacidade de negar e discordar assertivamente 

Objetivos Desenvolver a capacidade de dizer não e discordar dos 

outros de forma assertiva. 

Atividade: 

6- Discordar (Adaptado 

de Sefert, 2009) 

 

Material Um cartão problema do material da 

atividade 6 por cada aluno; caneta ou lápis. 

Duração Aproximadamente: 15 min 1ª fase; 30 min. 

2ª fase 

Descrição 1ª fase, cada aluno recebe um cartão 

problema e resolve-o. 

2ªfase, os alunos devem juntar-se em 

grupos de dois elementos para discutir as 

soluções que ambos encontraram para a 

mesma situação. Agora conhecendo ambas 

as perspetivas do problema devem refletir 

sobre a melhor solução para ambas as 

partes, aprendendo a discordar e resolver as 

discórdias vendo o problema das duas 

perspetivas. 

Ficha de Avaliação da Sessão e atribuição do sistema de pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa “Vamos Investigar!” 

Sessão nº 6 

Domínios do 

comportamento assertivo 

Capacidade de pedir ou fazer favores 

Objetivos Desenvolver um repertório de respostas que permitam 

ao sujeito pedir ajuda quando precisa; e ainda que lhe 

permitam saber prestar ou recusar pedidos ou favores 

no dia-a-dia.  

Atividade:  

7- Sou assertivo tudo é 

mais fácil 

 

Material Um material e Ficha da atividade 7 por 

grupo; caneta ou lápis. 

Duração 40/45 min. 

Descrição Os alunos devem resolver a ficha em 

grupos de dois a três elementos de acordo 

com as aprendizagens adquiridas. Os 

grupos (3/4 elementos) recebem os 

“cartões problema” e os “cartões pista” e 

em grupo devem encontrar soluções para as 

situações descritas nos cartões problema, 

para isso podem recorrer aos cartões pista.   

Objetivos do TPC Treinar a capacidade de pedir e fazer favores em 

situações do dia-a-dia 

TPC: 

Missão S.-3 Esta semana 

peço…faço! 

Material Um exemplar da Missão Secreta 3 por 

aluno. 

Duração Até à sessão seguinte (uma semana). 

Descrição  

Ficha de Avaliação da Sessão e atribuição do sistema de pontos 

 

 

 

 

 

 



Programa “Vamos Investigar!” 

Sessão nº 7 

Domínios do 

comportamento assertivo 

Capacidade de expressar sentimentos positivos e 

negativos 

 

Objetivos Desenvolver a capacidade de expressar os sentimentos 

de forma adequada e saudável, aplicação do treino em 

autoinstrução e relaxamento. 

Atividade 8: 

Termómetro dos 

sentimentos 

 

Material Uma ficha da atividade 8 por grupo e 

caneta. 

Duração 40/45 min. 

Descrição O grupo deve subdividir-se de forma 

aleatória (p.e.: através da junção dos 

números de aluno aleatória) em grupos de 

dois elementos. Depois em conjunto 

deverão resolver a ficha da atividade 8. 

Discutindo entre si a melhor solução para 

as situações apresentadas. No final cada 

grupo deverá apresentar uma solução 

criada para que em grande grupo se discuta 

sobre a mesma.   

Objetivos do TPC Aplicar o treino de autoinstrução e relaxamento aos 

sentimentos nas situações sociais do dia-a-dia. 

TPC: 

Missão S.4:Detetive dos 

sentimentos! 

Material Um exemplar da Missão Secreta 3 por 

aluno. 

Duração Até à sessão seguinte (uma semana). 

Descrição  

Ficha de Avaliação da Sessão e atribuição do sistema de pontos 

 

 

 

 



Programa “Vamos Investigar!” 

Sessão nº 8 

Domínios do 

comportamento assertivo 

Capacidade para iniciar, manter e terminar conversas 

gerais 

Objetivos Aplicar e avaliar os conhecimentos sobre as 

competências de comunicação assertiva em situações 

sociais desafiantes do dia-a-dia, aplicando a 

autoinstrução e relaxamento. 

Atividade:  

9-Falar sem (me) ofender 

Material 10 exemplares da ficha da atividade 9 

Duração 25 min. 

Descrição Tal como em atividades anteriores os 

alunos devem dividir-se em grupos de 

pares e discutir entre si a melhor forma de 

resolver as situações descritas na ficha. 

Para isso devem relembrar as atividades 

anteriores e as competências já trabalhadas.  

Objetivos  Desenvolver competências básicas de conversação e 

trenar a assertividade na relação e comunicação com os 

outros. Aplicação da técnica de role-play. 

Atividade: 

10- Começar, continuar, 

acabar! 

Material Um cartão situação da atividade 10 por 

cada grupo de dois. 

Duração 20 min. 

Descrição Tendo em conta a situação descrita no 

cartão sorteado, cada grupo deverá fingir 

essa situação tal como faria na vida real. O 

instrutor pode pedir aos alunos várias 

versões da mesma situação (ex.: cartão: 

finjam que se conhecem e se cruzam..), 

imaginado que face a esta situação os 

alunos estabeleciam uma conversa, o 

instrutor poderia pedir que repetissem o 

role play, de forma a que um dos alunos 

fingisse não ver o colega para não ter de 



lhe afalar. Desta forma exemplifica-se o 

comportamento não assertivo. O instrutor 

pode ainda dar vários exemplos assertivos 

para uma mesma situação.  

Ficha de Avaliação da Sessão e atribuição do sistema de pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa “Vamos Investigar!” 

Sessão nº 9 

Domínios do 

comportamento assertivo 

Súmula das competências trabalhadas 

Objetivos Abordar a assertividade no geral através de uma 

atividade mais lúdica como é o jogo de monopólio 

(adaptado para o treino em assertividade). 

Atividade 11: 

Monopólio assertivo 

Material Três vezes: um tabuleiro do jogo, cartas 

problema e cartas amigos, pontos, peões e 

dados. 

Duração 45 min. 

Descrição Os alunos deverão formar grupos de forma 

livre para jogar e seguir as regras do jogo. 

Ficha de Avaliação da Sessão e atribuição do sistema de pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa “Vamos Investigar!” 

Sessão nº 10 

Domínios do 

comportamento assertivo 

Conclusão do programa  

Objetivos Rever os conceitos aprendidos e as competências 

adquiridas para melhorar o autoconceito dos alunos, 

quanto à competência assertiva. 

Atividade 12: 

- O Meu Novo B.I. 

Material Um exemplar da atividade 12 por aluno. 

Duração 25 min. 

Descrição  

Objetivos do TPC Este tpc tem como objetivo apelar ao aluno que após a 

conclusão do programa continue a aplicar os 

conhecimentos adquiridos no seu dia-a-dia.  

TPC- Missão S. 5: Quem 

me investiga melhor? 

 

Material 10 exemplares da missão 5.  

Duração “Indefinida” 

Descrição Cada aluno recebe um exemplar da missão 

e deve juntá-la ao diploma dos direitos 

assertivos e restantes materiais fornecidos 

ao longo do programa.  

Objetivos Concluir o programa e apelar ao recurso à assertividade 

por parte dos jovens na relação interpessoal. 

 

Atribuição dos diplomas 

Material 10 diplomas, um por aluno. 

Duração 15 min. 

Descrição Cada aluno recebe um diploma de 

participação no programa com a 

percentagem de assertividade que alcançou 

ao longo do programa através do sistema 

de pontos. 

Ficha de Avaliação da Sessão e atribuição do sistema de pontos 

 


