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“A nossa juventude agora adora o 
luxo. 
Têm maus modos, desobedecem à 
autoridade, desrespeitam os mais 
velhos e preferem conversar a fazer 
exercício, não se levantam quando 
os mais velhos entram na sala.
Contradizem os seus pais, 
conversam nas aulas; devoram a 
comida e tiranizam os seus 
professores”.





Sobre Preocupações

Porque é que os conflitos nos preocupam?
De zero a 10 qual o nível de preocupação?

Na escola, que outras coisas nos 
preocupam?
De zero a 10 qual o nível de preocupação?





A Raiva!



Estímulo 
Emocional

Tálamo
Sensorial

Resposta
Emocional

Amígdala

Córtex
Sensorial

Circuito curto

Circuito longo



A Raiva!



No tempo dos dos 
Mamutes



Expressar a raiva

Quando a intensidade negativa aumenta

1. Mais difícil a autorregulação
2. Maior probabilidade de ignorar informação
3. “Entorpecer” a autoconsciência 



https://youtu.be/QX_oy9614HQ?t=12




























Comunicação

Quanto mais 
elaboradas as 

nossas formas de 
comunicação, 

menos 
comunicamos. 

Joseph Priestley



comunicação



o mau é
mais forte 
que o bom



O poder do elogio
Versão A. 
Sobre o outro e o impacto que teve em mim

Versão B. 
Sobre o outro e o que vemos no outro



Monstro das bolachas



“Como falar de 

forma que os 

miúdos ouçam e 

como ouvir para que 

os miúdos falem.”

Adele Faber
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