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Atividade 1 – Medir o nosso humor 

 

Tipo/método de atividade: Autoconsciência - Uma técnica para melhorar a consciência emocional 
e a compreensão das emoções (os primeiros passos para a regulação das emoções) 

Objetivo de aprendizagem: 

Esta atividade, inspirada na técnica do Mood Meter (Brackett M. & Stern R.), visa ajudar os formandos 
a aprender a reconhecer e avaliar as emoções, em si e nos outros, centrando-se nas suas duas 
dimensões: prazer e energia. Com isto como base, podem estabelecer uma base para lidar 
sabiamente com as suas emoções e desenvolver estratégias para regulá-las.  

Especificidades: A atividade pode ser feita individualmente ou em grupo para reflexão. Os alunos 
podem preencher as tabelas individualmente ou em pares e depois reunir num grupo para refletir 
sobre a sua experiência durante a atividade. 

Duração: 1 hora 

Materiais necessários:  Tabela das emoções 
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Informação útil para o formador: 

1.      Explique aos participantes que o primeiro passo para gerir produtivamente qualquer sentimento 
é reconhecer que o estamos a sentir. Uma boa forma de reconhecer os seus sentimentos é defini-
los e categorizá-los com base no seu nível de prazer e energia. A agradabilidade representa o quão 
agradável ou desagradável nos sentimos, enquanto a energia descreve quanta energia física está a 
correr pelo nosso corpo enquanto sentimos a emoção. As emoções podem ser altas em ambos, 
baixas em ambos, altas em energia e baixas em prazer, ou baixas em energia e altas em prazer. 
Assim, o primeiro passo para os formandos é tentar responder a duas perguntas simples sobre as 
emoções que sentem no momento: 

         Quão agradável é esta emoção? 

       Quanta energia essa emoção tem? 

2.      Para colocar os sentimentos em grupos, podem pensar se uma emoção é agradável ou 
desagradável e se têm muita ou pouca energia. Esclareça que mesmo que uma emoção seja 
desagradável, isso não significa que a emoção em si seja má. Todas as emoções são necessárias e é 
importante aprender a reconhecê-las e a geri-las. Dê exemplos de emoções em cada categoria, 
como: 

- desagradável com alta energia: raiva ou medo 

- desagradável, baixa energia: tristeza 

- agradável, alta energia: felicidade 

- agradável, baixa energia: calma 

 3.      Depois de explicar como podem agrupar as suas emoções, pode começar com a Parte A' e depois 
seguir para a Parte B'. 

4.      No final de cada atividade, discute em grupos a experiência dos formandos, como se sentiram etc. 
de acordo com as perguntas de Reflexão. 

 

Instruções:  
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Parte A: Identifique 5 emoções que teve no seu dia. Nomeie-as com a maior precisão possível. Em 
seguida, tente responder às seguintes perguntas dentro da tabela fornecida.  

1. Quanta energia essa emoção tem? 

2. Quão agradável é essa emoção? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela das emoções – Documento Word Online (e pdf para imprimir, se necessário)  

Emoção (x) Prazer 

Energia 
 Alta Baixa 
Alta   
Baixa   

Emoção (x) Prazer 

Energia 
 Alta Baixa 
Alta   
Baixa   

Emoção (x) Prazer 

Energia 
 Alta Baixa 
Alta   
Baixa   
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Emoção (x) Prazer 

Energia 
 Alta Baixa 
Alta   
Baixa   

Emoção (x) Prazer 

Energia 
 Alta Baixa 
Alta   
Baixa   

 

Parte B: Depois de preencher a tabela da parte A’, os formandos vão partilhar as emoções que 
listaram nas suas tabelas. As emoções são escritas numa lista comum que pode ser enriquecida com 
emoções adicionais. Tente fazer uma lista com mais de 30 emoções. Em seguida, os formandos 
devem agrupá-las levando em consideração o nível de energia e prazer. Os formandos podem 
trabalhar individualmente ou de preferência em grupos para agrupar as emoções.  

 

 

 

Questões para reflexão: 

Escolha várias emoções e discuta em grupo: 

● Foi fácil agrupar cada uma das emoções? 
● Como é que o nosso corpo se sente quando temos esse sentimento? 
● Como ficam os nossos rostos quando temos esse sentimento? 
● Que tipo de pensamentos temos quando temos esse sentimento? 
● O que nos faz sentir essa emoção? O que aconteceu para nos fazer sentir assim? 
● Esse sentimento é útil? Se sim, o que podemos fazer para continuar a sentirmo-nos assim ou 

para intensificá-la? Se não, o que poderíamos fazer para sentir menos esse sentimento ou 
mudar o sentimento para algo diferente?? 

 


