
 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

Exercício 3 – Controlo de rosto: Reconhecer emoções através de fotos 

 

Tipo/método de atividade: consciência 

Objetivo de aprendizagem:  

Segundo Paul Ekman (2003), uma pessoa pode aprender a reconhecer expressões, como expressões 
muito breves ou com pouca contração muscular e registadas apenas numa área. Neste exercício os 
participantes vão praticar como reconhecer expressões apenas a olhar para algumas fotos. Este será 
um primeiro passo para conhecer melhor as diferentes expressões.  

 

Especificidades: Atividade individual ou atividade em grupo. 

Duração: 15-30 minutos 

Materiais necessários: Fotos de pessoas 
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Informação útil para o formador: 

Caso a primeira parte da atividade seja feita individualmente, explique aos formandos que vão ver 
algumas imagens que expressam emoções e devem combiná-las com as emoções adequadas. 
Quando terminarem a atividade, podem juntar-se em grupos para refletir sobre a sua experiência e 
passar para a parte B. 

Caso a atividade seja realizada em grupo, organize os participantes em grupos de 2 a 3 pessoas, de 
modo a trabalhar em duplas. Explique-lhes que devem reconhecer as emoções nas imagens dadas e 
discutir se as respostas dadas são diferentes ou se há impressões misturadas. 

Numa segunda rodada (parte B), cada participante pode receber uma emoção e tentar expressá-la. 
Os outros membros do grupo tentarão reconhecer a emoção. 

 

Instruções:  

Há uma lista de 7 emoções: raiva, desprezo, medo, nojo, surpresa, tristeza e prazer e catorze 
fotografias. Cada emoção é uma escolha possível para as expressões em cada uma das fotografias. 
Terá 5 segundos para observar cada fotografia e combinar a sua expressão com uma emoção 
específica. Tem que ser o mais rápido possível, para não deixar uma foto sem uma emoção 
correspondente. 

Em caso de respostas erradas ou perdidas, será realizada uma segunda rodada onde cada fotografia 
irá ser apresentada por 1 minuto.  

 

 

Questões para reflexão: 

● Foi fácil reconhecer as emoções nas imagens apresentadas? 
● O que aprendi com esta atividade?  

 


