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Adolescentes



Inteligência emocional

Goleman definiu inteligência emocional como: "...capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos
motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos." (Goleman, 1998). Para ele, a inteligência
emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos. Como exemplo, recorda que a maioria das situações de
trabalho é envolvida por relacionamentos entre as pessoas e, desse modo, pessoas com qualidades de relacionamento humano,
como afabilidade, compreensão e gentileza têm mais chances de obter o sucesso.

               Quais o seus benefícios?
Ajuda na estabilidade emocional, contribui para o crescimento saudável de Adolescentes confiantes, seguros, mais tranquilos e
elevado autoconhecimento. Desenvolve a autoestima, a autonomia e a resiliência, criando adolescentes mais autênticos na sua
forma de viver, com maior poder de decisão e metas mais claras. Aumento da empatia pelo próximo, contribuindo para relações
mais saudáveis e verdadeiras. 

Foco na solução, pensamento positivo, ter sonhos, traçar metas de atuação e desenvolver a autoconsciência é um excelente
começo. Promover a inteligência emocional na adolescência leva o seu tempo, exige paciência, calma, compaixão e muito amor mas
o resultado é transformador libertando o teu potencial!

O que é? 



- Aumentam a autoestima;
- Aumentam a autoconfiança;
- têm força interior para fazerem e serem o que quiserem;
- Sentem-se seguros e tranquilos;
- Sentem-se amados;
- Orgulhosos por conseguirem fazer as coisas a que se propõem e valorizam-se;
- Têm pensamentos positivos por terem confiança nelas próprias e gostam de novos desafios porque sabem que são
capazes de tudo;
- São perseverantes e aprendem bem com os erros.
- Maior autonomia e responsabilidade;
- Metas mais claras e poder de decisão;
- Mais empáticos e relações verdadeiras e saudáveis;
- Sem dúvida MAIS AUTÊNTICoS, RESILIENTES e FELIZES!

Adolescentes que desenvolvem
Inteligência emocional



Os 5 pilares da inteligência emocional

Autorregulação Ou Autocontrolo - Aprender a lidar com as emoções, saber geri-
las para que haja um equilibrio emocional.

Automotivação - Saber ir buscar emoções para se manter focodo. Pensar antes
de fazer algo e trazer pensamento positivos. Ter um objetivo ou um propósito e
acreditar que vai mudar e/ou conseguir!

Empatia - Capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas. Compreender as
emoções das outras pessoas

Habilidades sociais - É um equilibrio entre empatia, autorregulação e
autoconhecimento. Ter boas relações é vital mas ajuda também a contagiar
quem está à sua volta.

Autoconhecimento Ou Autoconsciência (emocional) -Ter consciência das emoções
que de fato se sente.



Os 5 pilares da inteligência emocional

Autorregulação

Automotivação

Empatia

Habilidades sociais

Autoconhecimento

Atividades

1, 3, 8, 10 e 11

13, 14, 16, 19 e 20

2, 4, 5, 9, 12 e 18

7

6 e 17
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Sequência das atividades 1/3
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1

2

3

4

5

Sistema de representações
Atividade Maior Benefício

Autoconhecimento

Pensamento positivo

Foco da Atividade

Aumento da autoestima

6

Automotivação Reforço da força mental

As minhas qualidades segundo: Autoconhecimento

Olá, este sou eu Automotivação Criatividade

Palavras com significado

Surf's up Automotivação

Habilidades sociais

Aumento da autoconfiança

Relacionamentos saudáveis

7 Coach por encomenda (JOGO) Empatia Relacionamentos saudáveis

Aumenta da autoestima



Sequência das atividades 2/3
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8

9

10

11

12

Escolha de carreira
Atividade Maior Benefício

Autoconhecimento

Mentalidade positiva/negativa

Foco da Atividade

Aumento da autoestima

13

Automotivação Reforça da força mental

Errar é bom Autoconhecimento Aumento da resilência

Roda de competências Autoconhecimento Aumento da autoestima

Círculo de controlo

Folha de acompanhamento

Autorregulação Estabilidade emocional

14 Estratégias de emoções Autorregulação Estabilidade emocional

Automotivação Aumento da autoconfiança



Sequência das atividades 3/3
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15

16

17

18

19

Roda do atleta
Atividade Principal Benefício

Emoções (JOGO)

Foco da Atividade

20

Autorregulação

Conta bancária Habilidades sociais Relacionamentos saudáveis

Visualização Automotivação Aumento da autoconfiança

Meditação ativa

Meditação do castelo

Autorregulação Estabilidade emocional

Aprendizagem das atividades Consolidação dos conhecimentos

Estabilidade emocional

Autorregulação Estabilidade emocional

Autoconhecimento Aumento da autoestima



Sistema de representação
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1- Logo que és informado sobre um
projeto, inicialmente preferes: 
a) Ver a imagem? 
b) Falar sobre o assunto contigo mesmo e
com outras pessoas? 
c) Sentir como ele pode evoluir? 

2- Quando te deparas com problemas,
preferes: 
a) Conjeturar ideias? 
b) Imaginar diferentes perspetivas? 
c) Falar sobre as opções? 

3- Quando comemoras os sucessos
preferes:
a) Anunciar a novidade?
b) Projetar uma imagem clara, para
que todos vejam?
c) Dar uma “palmada” nas costas de
cada um?

4- Quando estás a discutir uma
ideia, preferes: 
a) Debater as opções? 
b) Imaginar as possibilidades? 
c) Ter uma atitude flexível? 

5- Durante uma palestra, preferes: 
a) Captar a essência da mensagem? 
b) Ouvir a mensagem, palavra por
palavra. 
c) Resumir o significado?

 

6- Durante as reuniões preferes: 
a) Observar a visão dos outros? 
b) Estar centrado nos comentários dos
outros? 
c) Sentir a pressão das discussões?

Para cada uma das perguntas abaixo, existem 3 respostas. Escolhe aquela que te surgir primeiro.

1



Sistema de representação
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7- Em sessões de brainstorming,
preferes:
a) Ter uma visão abrangente da situação?
b) Discutir amplamente as ideias?
c) Emitir sugestões?

8- Nas deslocações por motivos
desportivos, preferes:
a) Sentir como irá correr o seu dia?
b) Concentrar-te no dia que terás pela
frente?
c) Conversar sobre a programação do dia?

9- Quando precisas de alguma
informação, preferes:
a) Conversar com um especialista?
b) Procurar uma visão de um
especialista?
c) Utilizar a experiência de outras
pessoas?

10- Quando és desafiado, preferes:
a) Enfrentar a outra pessoa?
b) Colocar-te no lugar da outra
pessoa?
c) Esclarecer melhor o ponto de vista
da outra pessoa?

11- No caso de teres que entrevistar
alguém para a tua equipa, preferes:
a) Examinar todos os aspetos do seu
potencial.
b) Fazer perguntas sobre o comentário
ao seu currículo.
c) Ter domínio das informações sobre a
experiência do entrevistado.

12- Quando te preparas para
elaborar um trabalho para a escola,
preferes:
a) Fazer um esboço genérico.
b) Articular os principais tópicos.
c) Esclarecer o quadro completo.

Para cada uma das perguntas abaixo, existem 3 respostas. Escolhe aquela que te surgir primeiro.
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Sistema de representação
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SEMANA 1

Pensamento positivo
SEMANA 4SEMANA 3SEMANA 2
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As minhas qualidades segundo:

A minha mãe

........................

3

........................

........................

A minha irmã

........................
........................
........................

A minha avó

........................
........................
........................

A minha melhor amiga

........................
........................
........................

O meu tio

........................
........................
........................

O meu professor

........................
........................
........................

O meu pai

........................
........................
........................

O meu primo

........................
........................
........................

Eu

........................
........................
........................
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Olá, este sou eu4
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Surf's up5
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Palavras com significado6

AMOR RAIVA

Escreve na folha das aprendizagens, o que aprendeste com esta experiência!

Waves & Minds
www.wavesandminds.com

ARROZ: 1/2

ÁGUA: 2/3



Coach por encomenda - Jogo

Waves & Minds
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1

2

3

7



Escolha de carreira

Que tipo de pessoa te tornaste? Estas a sentir orgulho de quê ao teres alcançado o teu sucesso? 

Que qualidades vês nessa pessoa que te tornaste? 

Para seres como essa pessoa o que tens que melhorar? Ideias para conseguires melhorar:

Imagina-te com 30 anos e já escolheste a tua carreira de sucesso! 

O que é sucesso para ti?

8
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Escreve 3 pensamentos positivos
que sobreponham os 3 pensamentos
anteriores:
1.
2.
3.

Escreve 3 características que mais
te orgulhas e que mais gostas em
ti:
1. 
2. 
3. 
 

Escreve 3 pensamentos ou
características que menos gostas
em ti: 
1. 
2. 
3.  

Mentalidade positiva vs negativa

"São as repetições afirmativas que nos fazem
acreditar e quando essas crenças se tornam
convicções internas as coisas começam a acontecer"
Muhammad Ali (Maior pugilista de todos os tempos)

Eu estou a fazer progressos 
Eu vou continuar a tentar 

Eu supero tudo

Eu não vou conseguir 
Eu não valho a pena 

Ninguém me ouve

O nosso cérebro é como um computador e a nossa conversa interna é o programa que vai correr nesse computador 

Frases curtas, no presente e dizer
com emoção

9

Waves & Minds
www.wavesandminds.com



Perguntas para responderes todos os dias no calendário:

"Errei mais de 9000
cestos durante a minha
carreira.
Perdi mais de 300 jogos.
Por 26 vezes confiaram-
me a jogada final e eu
errei. 
Errei continuamente
durante toda a minha
vida mas foi por isso que
FUI BEM SUCEDIDO!"

Michael Jordan (Maior
jogador de basketball de

todos os tempos)

Errar é bom10
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1. Que erro fiz?
2. Porque fiz? 
3. O que aprendi com o erro?



Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Calendário .....................

Pequenos
passos,

levam-te
a grandes

passos

10
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AVALIAÇÃO

Roda de competências

ASPECTOS IMPORTANTES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
.1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

Objetivo:                                                                    Data:
 
 

11

Waves & MindsDaqui a 2 meses volta a pontuar estes 8 aspetos importantes e compara-os.
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Waves & Minds

AVALIAÇÃO

Roda de competências (exemplo)
Objetivo: Falar em público                                           Data: dia/mês/ano

 
 

www.wavesandminds.com

ASPECTOS IMPORTANTES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
.1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

11

Daqui a 2 meses volta a pontuar estes 8 aspetos importantes e compara-os.

Falar com os colegas na escola

Tirar dúvidas com os professores

Ter orgulho em mim

Trocar o "se" por "quando"

Foco na solução e não no problema

Definir prioridades

Comemorar as minhas conquistas

Trabalhar a positividade

3

1

5

2

6

6

3

4

1

2

3

45

6

7

8



Folha de acompanhamento

O que e melhorei: O que quero melhorar ainda mais:

1Semana

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

............. .............

3Semana 4Semana

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

2Semana

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

Aspeto 1

Aspeto 1 Aspeto 2

Data Aspeto 2 Aspeto 1Data Aspeto 2 Aspeto 1Data Aspeto 2 Aspeto 1Data Aspeto 2

..................................................... .....................................................

12
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Folha de acompanhamento (exemplo)

O que e melhorei: O que quero melhorar ainda mais:

1Semana

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

............. .............

3Semana 4Semana

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

............. .............

2Semana

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

..../.....

Aspeto 1

Aspeto 1 Aspeto 2

Data Aspeto 2 Aspeto 1Data Aspeto 2 Aspeto 1Data Aspeto 2 Aspeto 1Data Aspeto 2

..................................................... .....................................................Tirar dúvidas com os professores 3x/sem Trabalhar a positividade 1x/dia (atividade 2)

12

Comecei a ter coragem de tirar as minhas
duvidas com os professores em frente

aos meus colegas e isso ajudou-me com a
minha autoconfiança.

Ter um horário definido para me lembrar
de escrever na folha do pensamento

positivo (atividade 2) algo de positivo que
me aconteceu naquele dia.Waves & Minds

www.wavesandminds.com



Círculo de controlo13

Círculo de não controlo

Círculo de controlo

O que controlo: 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

O que não controlo: 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Waves & Minds
www.wavesandminds.com



Estratégias para emoções 

Quando me sentir magoado/a irei... 
- 
- 
- 
Quando me sentir zangado/a irei... 
- 
- 
- 
Quando me sentir aborrecida/a irei... 
- 
- 
- 

Quando me sentir ansioso/a irei... 
- 
- 
- 
Quando cometer um erro irei... 
- 
-
- 
Quando sentir medo irei...
-..............................................................
-..............................................................
-...............................................................

14
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R- RECONHECE a tua emoção, dá-lhe um nome. 

A- ACEITA que estás a sentir essa emoção.
 
I- INVESTIGA porque estás a sentir essa emoção.

N- NÃO IDENTIFICAÇÃO. Não te identifiques com essa emoção.  
Não és essa emoção, apenas estás a senti-la, vai passar.

Estratégias para emoções 

R.A.I.N

14
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- Mãe eu sinto que fico magoada(o) quando... 

- Rodrigo eu sinto que sou ignorada(o) quando... 

- Pai eu sinto que não me dás crédito quando...  

Estratégias para emoções 

Eu sinto que...

Antes de falares faz uma respiração profunda e.... fala! 

14
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Estratégias para emoções 
Respiração - Inspirar (I) - Expirar (E)

14

I

E

I

E
E E

E

I I I
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Quais as 3 fatias que mais necessito
trabalhar para ser um atleta de sucesso?
1.
2.
3.

Vou começar por trabalhar a fatia:
-

Ideias para trabalhar nesta fatia mais
importante:
-
-
-
-
-
-

Roda do atleta

Controlo
emocional

Motivação

Relacio-
namento 

com outros
intervenientes
da competição

Relacio-
namento
com o
Treinador

Carreira

Meios de
comunicação

Treino
técnico

Preparação
física

15
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Emoções -Jogo
Feliz

Triste

Amoroso

VergonhaSurpreso

Medo

16
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Excitado

Raiva

Nervoso

CansadoOrgulhoso

Inveja

16 Emoções -Jogo

Waves & Minds
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Conta Bancária17

Depósitos

.....................................................

.....................................................

Valor

.....................................................

.....................................................

.....

.....

.....

.....

Levantamentos

.....................................................

.....................................................

Valor

.....................................................

.....................................................

.....

.....

.....

.....

Total

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.............Saldo

Waves & Minds
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Visualização18
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Meditação do Castelo19
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Meditação Ativa20

Quanto melhor te conheceres mais seguro estarás de ti próprio!

Waves & Minds
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Aprendizagem das atividades 1/2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

..../..../....

Data Aprendizagem

.....................................................

.....................................................

..../..../.... .....................................................
.....................................................

Data Aprendizagem

..../..../....

..../..../....

..../..../....

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

..../..../.... .....................................................
.....................................................

..../..../.... .....................................................
.....................................................

..../..../....

..../..../....

..../..../....

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................
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Aprendizagem das atividades 2/2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

..../..../....

Data Aprendizagem

.....................................................

.....................................................

..../..../.... .....................................................
.....................................................

Data Aprendizagem

..../..../....

..../..../....

..../..../....

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

..../..../.... .....................................................
.....................................................

..../..../.... .....................................................
.....................................................

..../..../....

..../..../....

..../..../....

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................
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Livros recomendados
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para pais e adolescentes
 
 

para adolescentes
 
 



Pequenos passos 
levam-te a 

GRANDES passos

Waves & Minds
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