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Kit Mágico 
 

 É importante termos algumas ferramentas 

mágicas que nos ajudem nos dias mais desafiantes, 

naqueles dias que parece que nada corre bem e que 

estamos zangados com tudo e com todos. 

 Podes encontrar aqui algumas atividades que 

te vão ajudar a reconhecer o que estás a sentir e a 

utilizares a tua respiração e alguns exercícios de 

forma a sentires-te melhor. 
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Mindfulness quê?? 
 

Mindfulness significa atenção plena, ou seja 

aqueles momentos em que estás totalmente 

presente e focado no que estás realmente a fazer. 

Aqui vais encontrar algumas atividades, bem 

divertidas, que te vão ajudar a estar  mais atento a 

novas experiências e mais focado. 

 
Atividades: 

- individuais; 

- a pares; 

- em família.  
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Atividade de Atenção Plena 
Eu tenho valor como sou! 

Senta-te ou deita-te muito confortável. Coloca o teu corpo numa posição relaxada, quando 

quiseres podes fechar os teus olhos e iniciar a tua respiração consciente. 

Inspira entrando o ar pelo nariz e a tua barriga aumenta, expira saindo o ar pelo nariz e a 

barriga fica vazia. Faz 3 respirações deste modo colocando a tua atenção nos movimentos 

da tua barriga. O ar entra pelo nariz e a barriga sobe, o ar sai pelo nariz e a barriga desce. 

Muito bem, isso mesmo. (pausa) Sente agora o teu corpo a funcionar sozinho. Observa o teu 

corpo, ele faz sempre o melhor por ti. Sem tu tomares consciência disso muitas vezes. Vais 

agora perceber que existem formas diferentes de agir e de estar e que independentemente 

delas, nós temos esse valor. Não existem formas certas nem erradas, apenas existimos 

exatamente como somos. Percebe como és perfeito, único, com o teu valor que não depende 

dos outros, não depende daquilo que os outros dizem sobre ti. Dentro de ti existe tudo o que 

é importante para seres uma criança completa e capaz. Sente dentro de ti essa força 

colocando a tua mão no teu coração agora (isso mesmo). É aí que encontras o teu amor por 

ti próprio. Percebe a força que tens dentro de ti e a beleza que também existe em ti (isso 

mesmo). Percebe em cada inspiração e expiração os teus valores independentemente 

daquilo que fazes, és perfeito na tua imperfeição, tens o teu valor próprio. E cada vez mais 

através desta respiração, desta consciência da tua respiração, percebes que é um valor que 

não depende de ninguém. É um valor que existe, que é teu. E está aí sempre presente 

contigo. Agora podes repetir comigo: “Eu tenho valor como sou”; “Eu sou perfeito com todos 

os meus erros”;“Eu sou como sou e está tudo bem”. E volta agora a focar-te e a concentrar-

te na tua respiração. Poderás até contar a respiração que estás a fazer neste momento. 

Inspiras, contas até 3, reténs o ar, contas até 3 e depois expiras contando até 6 (podes fazer 

isto 3 vezes). Muito bem! 

E agora para terminar podes começar a mexer os teus pés, as mãos, espreguiçares-te um 

pouco e lentamente abrires os teus olhos. 

Podes ouvir aqui: https://youtu.be/TuWA22kEHh4  
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Atividade a dois 

 

 

 

 

 

 

 

 

A “Dança” do Reconhecimento 

  

 É muito importante termos a noção da nossas qualidades, aspetos 

positivos da nossa personalidade, mas nem sempre somos capazes de as 

reconhecer, por vezes é mais fácil serem os outros a falar sobre nós. Então aquilo 

que te propomos é que convides alguém para esta “dança” do reconhecimento. 

Alternadamente devem dizer um ao outro três qualidades que reconhecem nele e 

por fim darem a conhecer qualidades de vós próprios. Se conseguirem encontrar 

mais do que três ótimo, o jogo continua!  

 Se tiverem dificuldade ficam aqui algumas pistas para responder… 

 - Tu tens muito jeito para… / Eu tenho muito jeito para… 

 - Tu sabes fazer bem isto/ És bom a fazer isto – Eu sei fazer bem isto/ 

Sou bom a fazer isto 

 - És especial porque…/ Eu sou especial porque… 

  

  

 Para refletir em conjunto! 

- Tiveste mais facilidade em reconhecer aspetos positivos em ti ou no outro? 

- Qual a qualidade de que mais gostas? E porquê? 

 Desafio: 

Para não se esquecerem o quanto são especiais, escrevam essas qualidades 

vossas que enumeraram, num local visível, pode ser num quadro de cortiça, num 

vidro/porta, no frigorífico, etc., para que possam recordá-las diariamente!  

 É tão bom quando reconhecemos as nossas qualidades e nos sentimos 

reconhecidos pelos outros! 
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Atividade para a família 

“A caixinha das surpresas” 

 1º Arranja uma caixa, balde ou frasco, já vais perceber para quê! 

Ah! E pedacinhos de papel (cinco para cada um) e canetas ou lápis para 

todos! 

 2º Pede aos teus familiares que se sentem ao redor de uma mesa 

ou no chão num círculo, como preferirem e acharem mais confortável. 

 3º A parte mais desafiante mas também a mais interessante, 

porque se o jogo fosse muito fácil não teria piada! Vamos pensar cada um 

de nós, em 5 pontos fortes que achamos importantes na personalidade de 

alguém. Atenção que para mim o que possa ser um ponto forte, pode não o 

ser para outro, mas isso já é outra discussão de ideias!   

Embora lá pensar ! 

 4º Cada um escreve os pontos fortes escolhidos em 5 papéis 

diferentes, dobrando-os e colocando dentro da caixa/frasco. 

 5º Roda a caixa ou frasco por cada um. Cada elemento terá que 

tirar um papel à sorte, e a pessoa que o ler terá que pensar se tem ou não 

esse ponto forte! Os outros podem ajudar e dar a sua opinião. 

 Agora vamos refletir em conjunto! 

 - Gostaram da atividade? 

 - O que foi mais fácil e o que foi mais desafiante? Terá sido nomear 

os pontos fortes ao início ou pensar se aqueles pontos fortes tinham a ver 

connosco?  

 Estiveram de acordo nos pontos fortes que identificaram? 
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Atividade de artes plásticas 
                   O meu anúncio 

 

 Lançamos-te o desafio de realizares um anúncio sobre ti próprio, 

onde realces os teus pontos fortes e competências. Imagina que estás a 

vender um produto, ou a fazer uma espécie de uma campanha publicitária, 

e será, sobre ti! Giro não é? Vai ser um pouco desafiante! Mas depois de o 

fazeres, acredita que te vais sentir muito bem! 

 A técnica é livre, podes usar papel, recortes de revistas, lápis, 

marcadores, etc., para fazer um poster, ou podes até fazer um Power Point 

ou Vídeo, a criatividade é ilimitada! 

 Olha aqui um exemplo: 

 “Eu sou fantástico a cortar a relva e nunca me canso" ou “Eu sou 

muito bom a jogar à bola por isso devia ir jogar na tua equipa“. 

  

 Desafio!  

 Agora que já fizeste o teu anúncio, divulga-o aos teus familiares e 

vê qual a reação/ sugestões de melhoria na tua campanha sobre ti próprio! 

Pode ser que consigas acrescentar mais coisas sobre ti com a ajuda deles! 

 Vamos refletir… 

 - Diz o que foi mais interessante fazer nesta atividade. 

 - Diz o que mais achaste piada e que voltarias a fazer!  

 Se tiveres gostado, podes também desafiar outros elementos da 

tua família a fazê-lo e fazer um serão de campanhas publicitárias! 
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Calendário Semanal 
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Sugestões/Opiniões 
 

-- Podes enviar-nos os teus desenhos ou registos 

escritos; 

-- Podes partilhar connosco o que sentiste antes e 

depois de realizares as atividades; 

-- Podes dar-nos sugestões de outros jogos ou 

brincadeiras que te lembrares, serão muito bem-

vindas. 
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Bárbara Batista 

Psicóloga CMOB 

mbatista@cm-olb.pt 

 

Iolanda Pereira 

Coach Educacional 

eduqueinformado@gmail.com 
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