
 
 

 Atividade para jovens dos 15 aos 17 anos: “Pensa positivo” * 

Para a realização deste exercício importa clarificar os seguintes significados:  

 Canalização das emoções: Orientar, regular as emoções procurando o bem-estar. 
 Pensamento positivo: Pensamentos potenciadores de emoções agradáveis. 
 Reestruturação cognitiva: Identificar os pensamentos irracionais e negativos e substituí-los por outros mais 

racionais e positivos.  

Objetivos 

 Identificar as nossas emoções. 

 Praticar a aplicação do pensamento positivo e 
o reenquadramento de situações. 

 
Recursos 

 Fichas de trabalho 1 e 2. 
 
Procedimento 

 Distribuição da ficha 1 para preenchimento 
durante uma semana. 

 Leitura da ficha 2 em reunião familiar antes do 
debate.  

 Partilha da atividade em família.  
 
Observações 

 Para a partilha, o orientador do grupo familiar 
poderá formular perguntas: 

 O que originou estes resultados? 
 Quais foram os pensamentos positivos 

e os negativos da semana? 
 Que ajuda trouxe o diálogo interno? 
 O que poderia ter acontecido se não 

tivessem tido tais pensamentos? 

 

Substituir os pensamentos negativos por positivos 

(Manuela Queirós, 2016) 

 
  



 
 

Ficha 1: Pensamentos 

Quantos pensamentos positivos e negativos tiveste esta semana? Recorda como correu cada dia, que experiências 
viveste e como te sentiste perante elas. Que pensamentos te suscitaram relativamente a ti próprio e aos outros? Os 
pensamentos mantiveram-se após as experiências? Regista o que recordares.  

Dias da 
semana 

Nº de 
pensamentos 

positivos 
Sua descrição 

Nº de 
pensamentos 

negativos 
Sua descrição 

2ª Feira     

3ª Feira     

4ª Feira     

5ª Feira     

6ª Feira     

Sábado     

Domingo     

Totais     

Total de pensamentos: 

Calcula as tuas percentagens de pensamento positivo e negativo da seguinte forma: 

 Percentagem de pensamento positivo = (nº de pensamentos positivos x 100) / Total de pensamentos. 

 Percentagem de pensamento negativo = (nº de pensamentos negativos x 100) / Total de pensamentos. 

Por exemplo, 1 pessoa teve ao longo da semana um total de 27 pensamentos: 19 deles foram positivos e 8 negativos. A 
sua percentagem de pensamento positivo será (19x100)/27=70,37% e a sua percentagem de pensamento negativo será 
de (8x100)/27=29,63%. 

 

Cria o teu gráfico: 
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Ficha 2: Pensamento positivo e reenquadramento 

Grande parte da nossa realidade é construída por nós através do nosso diálogo interno. Somos nós quem decidimos se 
nos sentimos bem ou mal, e não podemos deixar de ter estes pensamentos. Algumas das coisas que dizemos a nós 
mesmos ajudam-nos a ser mais felizes e a conseguir o que desejamos; outras fazem-nos sentir infelizes e desgraçados. 

O pensamento positivo consiste em fazermos afirmações 
que potenciam os nossos recursos e a nossa alegria de 
viver. Alguns exemplos de afirmações positivas são: 

- Sou capaz de fazer aquilo que me pedem! 

- Resolvi bem esta situação? 

O reenquadramento serve para dar uma nova dimensão a 
um problema, colocá-lo a partir de um ponto de vista 
diferente ou reformulá-lo em outros termos. Uma forma 
de reenquadrar é encontrar algo positivo em qualquer 
situação. Trata-se de recolocar o facto/acontecimento 
num outro contexto. Por exemplo: 

- Se não posso fazer isto, vou aproveitar o tempo para fazer 
outra coisa! 

- Reprovar num exame obriga-me a voltar a preparar-me, 
procurando ser melhor no que faço! 

 

*Exercício adaptado por Manuela Queirós, a partir de Güell, M., y Muñoz, J. (2003:69). Educación emocional. Programa para la educación 

secundaria postobligatoria. Barcelona: Praxis-Wolters Kluwer. 


