Mindfulness
Prática de Atenção Plena
Cerca de50 exercícios aaplicar com
os mais novos

Eu estou a praticar Mindfulness com as minhas crianças e adolescentes sempre que

Investigo e alimento as suas necessidades (ainda que não atenda ao seu comportamento)
Investigo e alimento as minhas necessidades, sendo assim um bom exemplo
Vejo o que está por trás das suas palavras e dos seus actos, refletindo em conjunto
Olho para os meus pensamentos enquanto eventos mentais transitórios e nem sempre reais
Me vejo como alguém com valor
Os vejo como alguém com igual valor ao meu
Lhes permito expressar as suas necessidades, ideias e emoções
Não julgo de antemão e os auxilio a fazer o mesmo
Sou capaz de olhar a ansiedade, o medo, o nervosismo, como emoções válidas e transitórias
Utilizamos a respiração, os sentidos, as sensações físicas para estarmos presentes
Comemos com atenção, tomamos banho saboreando-o, caminhamos com consciência
Desligo a televisão enquanto estamos juntos
Reflito em voz alta sobre as decisões
Aceito todas as emoções presentes
Nomeamos a presença das emoções no nosso corpo
Tenho paciência
Pratico atos de bondade onde os incluo
Falamos sobre as coisas positivas do nosso dia
Os abraço e lhes digo que gosto deles, independentemente dos resultados, dos erros, do que têm
vestido, do passado, do que querem fazer no futuro

O que se trabalha nestas
atividades específicas
• Atenção à Respiração
• Atenção ao Corpo
• Atenção aos Sentidos
• Piloto Automático
• Pensamentos
• Emoções
• Empatia / Generosidade
• Gratidão
• Deixar Ir
• Mente de Principiante
• Não luta
• Aceitação

Crianças

Objetivo: Generosidade para
consigo mesmo
Materiais: Papel, lápis de cor
Procedimento: Convida-se as
crianças a desenharem-se
enquanto heróis/heroínas,
dando um nome à sua figura e
atribuindo-lhe poderes. A
criança deve apresentar o seu
desenho. Importante deixar a
ideia de que todos nós somos
heróis à espera do momento
certo para agir (citando
Zimbardo). Que todos elas têm
poderes e são especiais.

Objetivo: Respiração
Materiais: Amuletos (pedrinhas, plasticina,
molas da roupa embrulhadas, uma bola)
Procedimento: Explica-se que uma das
armas secretas de todos os super-heróis é
saberem acalmar-se. Os heróis também
têm medo e também ficam irritados às
vezes, mas é pela sua capacidade de gerir
bem estas emoções, que eles conseguem
enfrentar todos os seus desafios. Um super
herói, quando tem medo ou está zangado,
concentra-se na sua barriga, que sobe e
desce quando ele respira. Na barriga não
há preocupações nem chatices, na barriga
só há ar.
Treina-se a respiração com foco na barriga.
E logo distribui-se um amuleto, porque
todos os super herois têm o seu amuleto,
convidando a criança a colocar o amuleto
na barriga e a observar como este sobe e
desde enquanto ela respira.

Objetivo: Respiração, Sentidos
Materiais: Figura da dona Rã
Procedimento: Apresenta-se a Rã. A Rã consegue dar saltos muito
altos mas também tem a capacidade de estar sentadinha, sossegada,
com os olhos bem atentos a tudo o que a rodeia. Lançar o desafio: será
que ele é capaz? Explicar que também as Rãs, ao início, têm
dificuldade em estar sentadas assim, mas quanto mais elas praticam,
melhores elas se tornam. As pernas estão sossegadinhas, os braços
estão sossegadinhos, a única coisa que pode mexer enquanto se está
na posição de Rã é a barriga, porque ela nunca pára... Está sempre a
subir e a descer, enquanto o ar entra e sai (deixa-se que permaneça
assim por um momento). Podemos recordar a dona Rã sempre que é
necessário a criança estar atenta.

Objetivo: Respiração, Sentidos
Materiais: Frasco (antigo frasco de polpa de tomate, antiga garrafa de água),
Água, Glicerina, Purpurinas
Procedimento: Apresenta-se o frasco da calma enquanto metáfora para o que
se passa dentro da nossa mente. Conta-se a história de como no mar da nossa
mente vão chegando ondas de pensamentos sobre muitas coisas diferentes (ao
mesmo tempo despeja-se um pouco de purpurina), que nos causam diferentes
emoções (pode aproveitar-se para que sejam as crianças a enumerar emoções e
que situações as poderão causar, inserindo purpurinas de cores diferentes).
Explica-se que fica tudo muito confuso na nossa mente (agitando o frasco) e
que a solução é respirar e respirar e respirar até que as emoções e os
pensamentos se “acalmem” (convidando-os a respirar até as purpurinas
assentarem no fundo do frasco). Convida-se as crianças a utilizar o frasco da
calma sempre que sentirem as suas mentes “muito confusas”.

Objetivo: Pensamentos
Materiais: Folha com dois retângulos, lápis de cor
Procedimento: Explicar que, por vezes, há pensamentos que teimam em não ir
embora e que podemos utilizar uma banda desenhada para os tirar de dentro da
nossa mente e os colocar no papel. Constroem-se as bandas desenhadas, com
ajuda do adulto. No fim, as crianças partilham os seus pensamentos mais
persistentes, com um toque de humor. Deverão perceber que os pensamentos são
apenas eventos mentais, não são verdades absolutas e que cada situação poderá
sempre ser vista sob mais do que uma só perspetiva.

Objetivo: Respiração
Materiais: Sistema de som, figura
do pássaro
Procedimento: Falar-lhes de um
outro animal que é craque na
calma: o pássaro. Craque porque,
conforme fecha e abre as suas
asas, ele marca o ritmo da sua
respiração, acalmando-se. E,
assim, colocar uma música e
pedir-lhes que enquanto a música
estiver a tocar, voem. Assim que a
música pára, devem parar de voar.
O movimento dos braços deve
estar de acordo com o ritmo da
respiração.

Objetivo: Emoções
Materiais: Cartões representativos
de emoções
Procedimento: Utilizando os cartões
representativos de emoções,
mostrando um a um, questiona-se
sobre a emoção que está ali
representada, como sabem que se
trata daquela emoção, que faz o
nosso corpo e a nossa face quando
se sente aquela emoção, como nos
comportamos quando sentimos
aquela emoção, e geram-se
hipóteses perguntando o que pode
acontecer para que alguém sinta
aquela emoção.

Objetivo: Emoções
Materiais: Procedimento: Treina-se com as
crianças a seguinte canção original
(com música de atirei o pau ao
gato): Adivinha o que sin_to_to
Quando alguém_guém_guém
Me trata mal mal mal
Sinto tristeza
Sinto tristeza
Sinto tristeza, a tristeza, a tristeza
Adivinha o que sin_to_to
Quando alguém_guém_guém
Não toma ba_nho_nho
Sinto nojo
Sinto noje
Sinto nojo, o nojo, o nojo
Adivinha o que sin_to_to
Quando alguém_guém_guém
Me assus_ta_ta
Sinto medo
Sinto medo
Sinto medo, o medo, o medo

Adivinha o que sin_to_to
Quando alguém_guém_guém
Me visi_ta_ta
Sinto surpresa
Sinto surpresa
Sinto surpresa, a surpresa, a
surpresa
Adivinha o que sin_to_to
Quando alguém_guém_guém
Não me respei_ta_ta
Sinto raiva
Sinto raiva
Sinto raiva, a raiva, a raiva
Adivinha o que sin_to_to
Quando alguém_guém_guém
Me dá um beiji_nho_nho
Sinto alegria
Sinto alegria
Sinto alegria, alegria, alegria

Objetivo: Emoções, Empatia, Generosidade
Materiais: Cartões com situações
Procedimento: Deverão ler-se os cartões representativos de
diversas situações. Um a um, descreve-se a situação apresentada
no cartão, questionando sobre que emoção estará presente
aquando daquela situação. Promove-se, não só o reconhecimento
emocional, como também um diálogo empático, levando-os a
colocarem-se no papel da pessoa presente no cartão.

Objetivo: Empatia, Generosidade
Materiais: Duas maçãs, uma faca
Procedimento: Primeiramente e, longe da vista das crianças, uma
das maçãs deverá ser atirada ao chão algumas vezes, sem danificar o
seu aspeto.
De seguida, apresentam-se as duas maçãs às crianças, uma será a
maçã a quem vamos tratar muito bem e outra a maçã a quem vamos
dizer coisas feias. Passa-se as maçãs às crianças e deverão proferir à
às maçãs, respetivamente, ora elogios, ora blasfémias. No fim. As
duas maçãs serão cortadas ao meio. A maçã a quem se tratou bem
terá um aspecto saudável e a maçã a quem se tratou mal (a maçã
previamente atirada ao chão) terá um aspecto podre. Faz-se a
anologia de que é isto que acontece com os meninos a quem
dizemos coisas feias: por fora pode parecer que está tudo bem, mas
por dentro podemos estar a fazer-lhes muito mal.

Objetivo: Respiração
Materiais: sistema de som, figura da dona Tartaruga
Procedimento: Apresenta-se, de seguida, a dona Tartaruga, um animal
também ele muito especial por ter a particularidade de trazer sempre a
sua carapaça consigo. A carapaça serve-lhe de casa mas não só. Sempre
que a dona tartaruga sente uma emoção muito forte, que pode ser de
medo, de raiva ou de tristeza, em vez de responder ou agir muito
depressa, ela coloca-se dentro da carapaça. A carapaça serve-lhe de
travão. Lá dentro ela conta até dez e só depois sai da carapaça para
responder ou agir. E feita a apresentação, realiza-se o jogo da tartaruga.
Coloca-se música e convida-se as crianças a passear pelo espaço. Quando
a música pára, estas têm de se esconder nas suas carapaças e contar até
dez. E depois a música volta. Repete-se algumas vezes.

Objetivo: Generosidade
Materiais: Bola
Procedimento: As crianças
deverão passar entre elas
uma bola, sendo que
sempre que a mandam
deverão elogiá-lo (és
bonito, és engraçado,
gosto de brincar contigo).
Pode inverter-se o sentido
ou trocar lugares,
repetindo o exercício
algumas vezes.
Deverão ainda tecer
desejos (desejo que sejas
feliz, desejo que possas
brincar muito).

Objetivo: Generosidade para consigo mesmo
Materiais: Espelho
Procedimento: Com um espelho grande, um a um, pede-se que as crianças
se desloquem ao espelho e profiram elogios a si mesmas. Tal como têm feito
com os amigos, devem fazer em relação a si mesmas. Pode-se ajudar,
tecendo também o adulto elogios enquanto a criança de observa ao espelho.

Objetivo: Corpo
Materiais: Procedimento: Vamos fantasiar que estamos na floresta. Como seria a
sensação de estar na floresta? No meio dos animais? No meio das árvores? A
sentir o vento e o cheiro das plantas, da terra. A sentir o sol que bate na nossa
cara. E logo, caminhando pela floresta...
1.“Vamos imaginar que temos uma laranja na mão direita. Vamos todos
apertar a nossa laranja com muita força para espremer todo o sumo.
Apertando, apertando... o sumo já escorre... e agora vamos largar. Vamos
prestar atenção aos músculos da nossa mão quando estão relaxados e já não
estão a fazer força. E agora vamos imaginar que pegamos em duas laranjas,
uma em cada mão. E que de novo as vamos espremer para sair todo o sumo
de dentro delas. Têm que fazer muita força nas duas mãos para espremer o
sumo. Têm que sentir os vossos braços e as vossas mãos a fazer muita força. E
já está, larguem as laranjas... muito bem... Sintam como as vossas mãos e os
vossos braços se sentem bem quando não estão a fazer força.”
2.“Agora vamos imaginar que pegámos num fruto que nem sabemos bem o
que é e o colocámos na boca. Queremos mastigá-lo, mas para isso temos que
fazer muita força. Temos que trincá-lo com força. A boca, o pescoço e até a
testa têm que ajudar... e já está, já conseguimos. Engolimos. Relaxem, deixem o
queixo cair. Reparem como é agradável não fazer força com o queixo. E agora
de novo, mais um bocadinho do fruto. Mastiguem, trinquem com força,
mastiguem-no bem... e já está, já podemos engolir. Que bom sentir a boca
relaxada, verdade?”

3.“Agora, o pior, vem aí uma mosca muito chata, a querer poisar no vosso nariz
e vocês têm as mãos todas sujas, não podem usar as mãos. Enxotem-nas sem
usar as mãos, só com o nariz. Enruguem bem o nariz. Isso. Já está, parece que já
foi embora... Oh não, outra vez, aí vem ela. Enruguem o nariz, enxotem-na com
o nariz. Muito bem, já foi embora outra vez. Reparem como é bom quando o
nariz fica relaxado, sem fazer força.”
4.“Isto cansou-vos, têm que parar para descansar um bocadinho. Oh não, mas
vem lá um elefante bebé que não vos está a ver. Ai que ele está quase a pisar a
vossa barriga. Depressa, não se mexam, ponham a barriga muito dura, façam
força com a barriga. Força, aguentem... Ah não, parece que ele vai por outro
caminho, podem relaxar... Que bom relaxar a barriga... Oh não, aí vem ele!
Preparem-se, barriga dura! Ah, não, já vai embora...uffa...”
5.“Oh mas que engraçado, fomos pôr-nos mesmo ao pé de uma poça de lama.
Vamos tentar afundar os pés na poça de lama? Vamos tentar enterrar os pés
bem lá no fundo. Força! Estiquem-se! Estiquem os dedos dos pés. Isso... Ok,
relaxem, podem tirar os pés de dentro da lama... Que bom que é relaxar os
pés...”
6.“E não sei se o estão a ver mas ali ao fundo está um gato. Um gato muito
pachorrento, que se espreguiça muito. Vamos sentar-nos e imitá-lo? Vamos
sentaditos fazer como o gato da floresta. Vamos esticar os braços para a frente,
para cima da cabeça, para trás, e agora vamos deixá-los cair.. Outra vez, para
cima, para a frente, para trás, e agora vamos deixá-los cair. Muito bem, que bom
relaxar, não é?”

Objetivo: Corpo
Materiais: Procedimento: Pedir que fechem os
olhos e que joguem ao jogo da bola
de ping pong mágica.
“Esta bola vai saltando pelo nosso
corpo... Primeiro ela salta nas
nossas pernas... na perna direita...
na perna esquerda... salta para o
nosso pé esquerdo... salta para o
nosso pé direito... Conseguem sentila? Têm que prestar muita atenção à
bolinha... E aí vai ela a saltar para o
nosso braço direito... para a nossa
mão direita... para o nosso ombro
direito... aí vai ela a deslizar pelo
nosso pescoço até ao ombro
esquerdo... esta a cair para o braço
esquerdo... salta para a mão
esquerda... oh e parece que vai
embora a bolinha”.

Objetivo: Sentidos
Material: Aromas, Figuras, Texturas, Objetos com Ruído,
Alimentos
Procedimento: As crianças são convidadas a experimentar
diferentes aromas, texturas, sons, alimentos e a visualizar
diferentes figuras com detalhes, por forma a treinar a
atenção ao uso dos sentidos.

Objetivo: Sentidos
Materiais: Folha com
planificação de um cubo, lápis
de cor, tesoura e cola
Procedimento: Procede-se à
construção do cubo dos cinco
sentidos. Entrega-se a cada
criança uma folha com a
planificação de um cubo, sendo
que em cada face deve
desenhar o seu som preferido,
a sua imagem preferida, a sua
textura preferida, o seu gosto
preferido e cheiro preferido,
com ajuda do adulto. Como o
cubo tem seis faces, numa das
faces a criança deverá escrever
o seu nome. Podem apresentar
os seus cubos, no fim.

Objetivo: Gratidão
Materiais: Frasco, Caixa de
cartão, Papel e Lápis
Procedimento: Deverá criar-se
a caixinha ou o frasquinho do
agradecimento, começando por
decorar uma caixa ou um frasco
velhos. De seguida, convida-se
a criança a escrever ou
desenhar num pedaço de papel
algo bom que lhe tenha
acontecido recentemente,
colocando depois o papel no
recipiente. O procedimento
deve ser repetido de forma
contínua, ao longo de dias,
meses.

Objetivo: Respiração
Materiais: Folha com forma humana e lápis de cor
Procedimento: Convidam-se as crianças a respirar, de olhos fechados,
prestando atenção até que partes do corpo a sua respiração consegue
chegar. De seguida, devem pintar na forma humana a respiração a
invadir cada uma das partes do seu corpo, com as cores que quiserem
utilizar.

Objetivo: Paciência, Generosidade
Materiais: Copo de plástico, feijão, algodão, água
Procedimento: Coloca-se algodão e feijão num copo de plástico,
regando com um pouco de água. As crianças deverão acompanhar e
cuidar do crescimento do seu próprio feijão.

Objetivo: Treino de
Educação Emocional
baseado em Mindfulness,
um programa de 8
semanas com uma história
de base
Materiais: Livro Pequenos
Heróis na Missão de
Salvamento da Floresta
Disponível para compra a partir
do site Chiado Editora,
Bertrand, Wook, Fnac

Objetivo: Identificação e
Potenciação das forças de
assinatura que mais se
destacam e caracterizam a
criança
Materiais: Livro Virtudinário
Disponível para compra a partir
do site Capital Books – Pastel
de Nata

Adolescentes

Materiais: Músicas e sistema de som
Procedimento: Deverão ser explorados, através de músicas e utilizando o diálogo,
conceitos relacionados com esta prática.
Stressed Out, de 21 pilots – para explorar o conceito de Stress.
Living in the moment de Jason Mraz – para explorar o conceito de prestar atenção ao
momento presente.
Sun is shining, de Axwell – para explorar o conceito de prestar atenção ao momento
presente.
A minha casinha, de Xutos e Pontapés – para explorar o conceito de atenção às
sensações internas, sendo o regresso a casa a metáfora ao corpo.
Trouble in Mind, de Janes Joplin – para explorar os pensamentos.
Lei it be, de Beatles – para explorar a atitude de aceitação.
Everyday people, de Sly & the family store – para explorar a atitude de não julgamento.
Perfect, de Pink – para explorar a atitude de não julgamento.
Imagine, de John Lennon – para explorar o conceito de Amabilidade.
One love, de Bob Marley – para explorar o conceito de Amabilidade. Feeling
Good, de Nina Simone – para explorar a atenção aos cinco sentidos. Trust
yourself, de Bob Dylan – para explorar a atitude de confiar.
Waiting, de Green Day – para explorar a atitude de paciência.
Beautiful, de Christina Aghilera – para explorar a atitude de generosidade.
What a wonderful world, de Armstrong – para explorar a atitude de gratidão.

Objetivo: Corpo, Sentidos
Materiais: creme hidratante
Procedimento: Fazendo o uso de creme hidratante,
convida-se que o coloquem na sua pele, notando a
sua cor, o odor, a temperatura, a textura, etc.
Incentiva-se a que escolham uma atividade diária
da rotina de higiene para realizar em atenção
plena.

Objetivo: Sentidos
Materiais: Batatas fritas
Procedimento: Convida-se a que coloquem uma só
batata nas suas mãos, notando a sua cor, a
luminosidade, o odor, a temperatura, a textura, etc.
De seguida, poderão colocar a batata na boca,
saboreando-a antes de a mastigar e engolir. São
depois convidados a experimentar comer em
atenção plena durante os próximos dias, deixando
o compromisso de que no próximo encontro
partilham os resultados.

Objetivo: Gratidão
Materiais: Folhas e lápis
Procedimento: Depois de
distribuídas algumas folhas
brancas, pede-se que
desenhem o contorno de uma
das suas mãos e que em cada
dedo escrevam algo pelo qual
se sintam gratos. Pretende-se
que exista a partilha à
posteriori.

Objetivo: Generosidade para consigo
mesmo
Materiais: Folhas e lápis
Procedimento: Pede-se que cada um
escreva numa folha uma situação que
tenha sido complicada, uma dificuldade
que tenham tido e como deram a volta
por cima, solucionando-a.
Posteriormente, deverá ser feita uma
reflexão entre o modo de solucionar e
aquilo que serão as forças de assinatura
/ características próprias de cada um, a
utilizar quotidianamente (humor,
generosidade, autocontrole, ...)
(Exploração no livro Virtudinário)

Objetivo: Sentidos
Materiais: Revistas e Jornais, Cartolinas, Tesoura, Cola
Procedimento: Procede-se à criação de um cartaz com lápis de cor e
recortes de revistas sobre sensações de prazer e felicidade que se
podem obter através dos sentidos, expondo-o posteriormente ao
grupo (ex. odores agradáveis, sensação de deitar na almofada, da
água no banho, paisagens como o mar, etc.). A mesma atividade
pode ser feita com alusão a sonhos, objetivos.

Objetivo: Generosidade para consigo mesmo
Material: Folhas e lápis
Procedimento: Procede-se à escrita das cartas de Amabilidade, onde o
objetivo é escrever uma carta a si mesmo, amavelmente, como se uma
terceira pessoa o estivesse a fazer, apontando as qualidades, as
conquistas e os desejos.

Objetivo: Amabilidade
Materiais: sistema de som, música
Procedimento: Lança-se o debate sobre o que é, para eles, a
Amabilidade (podem escrever-se algumas definições). São depois
convidados a levantarem-se e a caminharem pela sala, enquanto
ouvem uma música e olham os companheiros nos olhos. Quando a
música parar devem para apertar a mão e dizer algo simpático
sobre essa pessoa. Não devem repetir a pessoa com quem param
e devem percorrer todas as pessoas presentes.

Objetivo: Amabilidade
Materiais: Folhas e lápis
Procedimento: Todos começam por escrever o seu nome num
pedaço de papel, que será dobrado e colocado em conjunto com
os restantes nomes, para sorteio. Um a um, vão sendo retirados os
nomes. A pessoa sorteada deve levantar-se e todos deverão
apontar-lhe qualidades, feitos, conquistas

Objetivo: Pensamentos
Material: Folhas com quadrados
e lápis de cor
Procedimento: Procede-se à
desconstrução dos
pensamentos negativos mais
presentes através do
distanciamento com os
mesmos. Após algum diálogo
sobre como os pensamentos
são eventos mentais e não uma
realidade absoluta, distribuemse folhas com banda
desenhada e pede-se que
desenhem este pensamento
através de uma história
engraçada (Era uma vez…).
Partilha-se com o grupo.

Objetivo: Pensamentos
Material: Cartões com situações,
avaliações, emoções e
comportamentos
Procedimento: Deverão encaixar a
avaliação que fariam de determinada
situação, encaixando de seguida o
estado emocional que essa mesma
avaliação causaria e por conseguinte
o comportamento que se
manifestaria. Podem trocar-se as
peças das avaliações para gerar novas
hipóteses. No fim, abre-se o diálogo
sobre como o estado emocional e o
comportamento dependem da
perspetiva como se olham os
acontecimentos.

Objetivo: Piloto Automático
Materiais: Folha com a tabela, lápis
Procedimento: Abre-se o discurso sobre como muitas das
nossas atividades são realizadas em piloto automático,
refletindo em conjunto sobre as consequências disso
mesmo. Pede-se que preencha a tabela elecando as
atividades regulares de um dia e a média da percentagem
de atenção colocada. São depois convidados a eleger uma
dessas atividades a realizar em atenção plena durante
alguns dias, deixando o compromisso de que à posteriori
partilharão como correu.

Objetivo: Gratidão
Materiais: Folhas brancas,
agrafador, lápis de cor
Procedimento: Agrafam-se
algumas folhas brancas,
decora-se uma capa e
pede-se a cada um dos
participantes e pede-se
que apontem, durante
alguns dias ou semanas,
diariamente, 3 aspetos
positivos do seu dia.

Objetivo: Respiração
Material: sino, apito ou
outro material semelhante
Procedimento: Com o
auxílio de um sino ou de
outro material que possa
marcar o início e o fim, são
convidados a prestar
atenção à sua respiração,
através da orientação do
adulto, dizendo que
podem focar-se no ar que
entra e sai pelo nariz… ou
no abdómen que enche e
esvazia à medida que o ar
entra e sai. Realizar o
exercício pontualmente,
por 1 ou 2 minutos. Pode
até convidar-se um deles,
vez a vez, a orientar o
grupo.

Materiais: Poemas
Procedimento: Exploração em
grupo de poemas de Alberto Caeiro,
poeta do Mindfulness.

Sou um guardador de rebanhos. O
rebanho é os meus pensamentos E
os meus pensamentos são todos
sensações. Penso com os olhos e
com os ouvidos E com as mãos e os
pés E com o nariz e a boca. Pensar
uma flor é vê-la e cheirá-la E comer
um fruto é saber-lhe o sentido. Por
isso quando num dia de calor Me
sinto triste de gozá-lo tanto, E me
deito ao comprido na erva, E fecho
os olhos quentes, Sinto todo o meu
corpo deitado na realidade, Sei a
verdade e sou feliz.

Toda a coisa que vemos,
devemos vê-la sempre pela
primeira vez,
porque realmente é a primeira vez
que a vemos.
E então cada flor amarela
é uma nova flor amarela,
ainda que seja o que se chama a
mesma de ontem.
A gente não é já o mesmo
nem a flor a mesma.
O próprio amarelo
não pode ser já o mesmo.
É pena a gente não ter exatamente
os olhos
para saber isso,
porque então
éramos todos felizes.

Objetivo: Emoções
Material: Folhas com tabela
Procedimento: a tabela deverá ser entregue ao grupo em branco para que
possam ser eles a preenchê-la, aproveitando para refletir sobre a definição,
expressão e utilidade de cada emoção, numa ótica de aceitação de todas as
emoções.

Objetivo: Gratidão,
Generosidade
Materiais: Folhas e lápis
Procedimento:
Individualmente são
convidados a escrever uma
carta de gratidão sobre
alguém importante para
eles.
Poderá organizar-se um
encontro entre o grupo/
família e estas pessoas
(online) para que as
cartas possam ser lidas à
pessoa em questão.

Objetivo: Corpo, Sentidos
Material: Procedimento: São convidados
a realizar uma caminhada com
atenção plena, prestando
atenção aos sons presentes, ao
campo visual, ao movimento
do seu corpo, etc. Ao regressar
pode realizar-se uma atividade
de mencionar objetos que se
poderam encontrar pelo
caminho, diferentes cores,
diferentes odores, partilhar as
diferentes sensações físicas, os
pensamentos e emoções
presentes, etc.

Que seja útil.

Catarina Ferreira
catarinafer@live.com
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