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CENÁRIO EDUCATIVO  

1. Identificação do cenário educativo 

1.1 Título do cenário 

“You are not alone” 

1.2 Criador 

Nome, apelido: Andreia Monteiro e Rita Sousa 
e-mail: andreia.monteiro@mentortec.eu e rita.sousa@mentortec.eu 
Website/blog: www.mentortec.eu 
Escola/organização: Mentortec 

1.3 Tópicos ou cursos envolvidos 

Saúde mental, solidão na adolescência, isolamento social, educação para a cidadania. 

1.4 Nível de ensino  

Primário 

Secundário X (ensino secundário inferior) 14-15 anos de idade 

Escola da segunda oportunidade 

Aula de apresentação 

Outro  

 
1.5 Resultados de aprendizagem do cenário 

No final do cenário, espera-se que os alunos tenham adquirido as competências que lhes 
permitam: 

— Estarem conscientes dos sinais e conceitos principais relacionados com a solução e o 
isolamento social; 
— Saber como proceder ao experimentar ou testemunhar casos de solidão ou 
isolamento social; 
— Pensar criticamente sobre o impacto da solidão e do isolamento social na vida dos 
indivíduos; 
— Aumentar a sua sensibilização em relação às necessidades dos outros. 
 
 

1.6 Duração 

Duração da aula:  3,5 horas 

mailto:andreia.monteiro@mentortec.eu
http://www.mentortec.eu/
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Preparação exterior:  30 minutos 

Total de horas: 4 horas 

2. Desenvolvimento do cenário educativo 

2.1 Descrição geral 

1. Aquecimento 

1a. Desafie os alunos a refletir e a debater a «solidão»/«isolamento social», com base nas 
seguintes perguntas: 

O grupo senta-se em cadeiras num círculo. O líder/professor dá a volta ao círculo e atribui a cada aluno o 

nome de uma fruta — «maçã», «laranja», «banana»; «maçã», «laranja», «banana», etc. Quando o líder 

chamar o nome de uma fruta, por exemplo, «maçã», todos os alunos que ficaram com a fruta «maçã» 

dirigem-se para o centro do círculo. O líder, então, enuncia palavras abstratas, como «medo», «solidão», 

«isolamento social», «dependência», «tristeza», «depressão», etc. Os alunos têm cinco segundos para 

fazerem uma representação física corporal. Em seguida, sentam-se e o líder chama outra fruta. Os alunos 

fazem outra representação e outro grupo de alunos levanta-se para terminar o desafio.  

Depois do exercício, é importante realizar um debate com toda a turma para clarificar os 
conceitos de «solidão» e «isolamento social» (ficha de trabalho 1). O facilitador pode colocar 
questões como: «O que compreendem por “solidão”/”isolamento social”?» e «Consideram que 
a “solidão”/”isolamento social” é um problema? Porquê?» (20 minutos). 
 

2. Debate a aprofundar  

2a. Apresente a primeira parte do texto «Social isolation and its effects among teenagers» aos 
alunos (ficha de trabalho 2) (10 minutos). 

2b. Atividade de brainstorming:  

Desafie os alunos a pensar e a partilhar algumas ideias e a sua perspetiva sobre o texto, seguido 
de um conjunto de perguntas (ficha de trabalho 2) (15 minutos). 

Sugestões para o professor: 

 É importante promover a participação de diferentes alunos durante a atividade de 
exploração, nomeadamente, quando é solicitada uma explicação; 

 O aspeto mais importante desta atividade é desafiar os alunos a pensarem nos seus 
sentimentos, não existem respostas certas ou erradas. 

 

OPOSIÇÕES BINÁRIAS a aprofundar 

1. Devemos pedir ajuda se tivermos sentimentos/emoções negativas, mesmo tendo em conta 
que é comum ter sentimentos/emoções negativas na adolescência?  
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2. Devemos falar com alguém quando sabemos que um colega se sente sozinho/socialmente 
isolado, mesmo que o colega não queira que o façamos? Devemos respeitar o seu direito à 
privacidade, mesmo que consideremos que o colega precise de ajuda? 

Oposição binária 1: devemos pedir ajuda se tivermos sentimentos/emoções negativas, mesmo 
tendo em conta que é comum ter sentimentos/emoções negativas na adolescência?  

 

3. Utilizar técnicas de teatro  

3a. Debate 

- Divida a turma em dois grupos.  

- Cada grupo irá debater a oposição binária com base nas perguntas principais preparadas 
anteriormente, no entanto, os professores podem adaptá-las, adicionar novas perguntas 
ou modificá-las (ficha de trabalho 3). O professor irá indicar algumas razões que possam 
justificar o facto de que os adolescentes não peçam ajuda. Na ficha de trabalho 3 estão 
identificadas algumas possíveis razões que os professores podem utilizar como recurso 
(15 minutos). 

3b. Utilizar técnicas de teatro 

- Com base na história real da ficha de trabalho 2, cada grupo irá preparar um monólogo 

utilizando a técnica de teatro documentário, abordando o comportamento, 

sentimentos e postura da personagem e como a mesma pode proceder para pedir 

ajuda (15 minutos). 

- Cada grupo irá apresentar o monólogo ao restante grupo. Os elementos dos restantes 
grupos serão desafiados a comentar o monólogo (15 minutos). 

3c. Acompanhamento 

- Durante a atividade, é possível que os alunos sintam emoções fortes. É importante 
realizar sessões de acompanhamento frequentes e garantir que os sentimentos dos 
participantes não são reprimidos. É importante iniciar a sessão de acompanhamento 
permitindo que as pessoas descrevam o que sentem ou pensam. O professor pode deixá-
los falar livremente ou orientá-los fazendo-lhes algumas perguntas, nomeadamente 
(15 minutos). 

1. Pensem no monólogo que prepararam: 
a. O que sentiram ao representar o vosso papel? 

2. Imaginem que testemunham uma situação de solidão/isolamento social: 
a. Sabem o que poderiam fazer? 
b. Contariam a situação a alguém? 

 

 

4. Debate dialético para revelar o significado 
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4a. Debate dialético a aprofundar  

- O professor orienta um debate baseado em perguntas para fomentar o desenvolvimento 
das capacidades de pensamento crítico (ficha de trabalho 4) (10 minutos). 

4b. Personalização  

- O professor tenta tornar pessoal todo o tópico e debate para mobilizar mais os alunos 
(ficha de trabalho 5) (5 minutos). 

Oposição binária 2: devemos falar com alguém quando sabemos que um colega se sente 
sozinho/socialmente isolado, mesmo que o colega não queira que o façamos? Devemos 
respeitar o seu direito à privacidade, mesmo que consideremos que o colega precise de ajuda? 

3. Utilizar técnicas de teatro  

3a. Debate 

- Divida a turma em pequenos grupos de três ou quatro elementos.  

- Cada grupo irá debater a oposição binária com base nas perguntas principais preparadas 
anteriormente, no entanto, os professores podem adaptá-las, adicionar novas perguntas 
ou modificá-las (ficha de trabalho 6). O professor irá apresentar as razões e o contexto 
no qual os adolescentes devem pedir ajuda. Na ficha de trabalho 6 estão identificadas 
algumas possíveis razões que os professores podem utilizar como recurso (15 minutos). 

3b. Utilizar técnicas de teatro 

- Cada grupo irá preparar uma cena com base na improvisação (técnica de teatro 

participativo), definindo papéis e diálogos. Espera-se que o grupo crie e prepare uma 

situação, onde tentem convencer um colega a falar com um adulto ou profissional 

(15 minutos). 

- Cada grupo irá representar a cena ao restante grupo. Os elementos dos restantes 

grupos serão desafiados a comentar a cena, referindo o que estava bem e o que pode 

ser melhorado (15 minutos). 

3c. Acompanhamento 

- Durante a atividade, é possível que os alunos sintam emoções fortes. É importante 
realizar sessões de acompanhamento frequentes e garantir que os sentimentos dos 
participantes não são reprimidos. É importante iniciar a sessão de acompanhamento 
permitindo que as pessoas descrevam o que sentem ou pensam. O professor pode deixá-
los falar livremente ou orientá-los fazendo-lhes algumas perguntas, nomeadamente 
(15 minutos). 

1. Pensa na situação que preparou: 
a. O que sentiram ao representar o vosso papel? 

2. Imaginem que testemunham uma situação de solidão/isolamento social: 
a. Sabem o que poderiam fazer? 
b. Contariam a situação a alguém? 
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4. Debate dialético para revelar o significado 

4a. Debate dialético a aprofundar  

- O professor orienta um debate baseado em perguntas para fomentar o desenvolvimento 
das capacidades de pensamento crítico (ficha de trabalho 7) (10 minutos). 

4b. Personalização  

- O professor tenta tornar pessoal todo o tópico e debate para mobilizar mais os alunos 
(ficha de trabalho 8) (5 minutos). 

 

5. Plano de ação 
 

- O professor pode criar um plano de ação com os alunos para definir como podem lidar 
com o problema. 

Conclusões 

- Para concluir o tópico é importante debater: 

a) Para recordar as conclusões de toda a atividade; 

b) Sobre o que os alunos podem fazer no caso de estarem a viver ou conhecerem 
alguém que esteja a passar por momentos de solidão ou isolamento social, 
identificando pessoas ou organizações que os possam ajudar (10 minutos). 

2.2 Fichas de trabalho e recursos 

- Ficha de trabalho 1: Definição de «solidão» e «isolamento social» 
- Ficha de trabalho 2: Texto: «Social isolation and its effects among teenagers» 
- Ficha de trabalho 3: Questões a aprofundar em pequenos grupos 
- Ficha de trabalho 4: Questões para debate dialético 
- Ficha de trabalho 5: Questões para personalização 
- Ficha de trabalho 6: Questões a aprofundar em pequenos grupos 
- Ficha de trabalho 7: Questões para debate dialético 
- Ficha de trabalho 8: Questões para personalização 

 

2.3 Infraestruturas e materiais necessários 

 Quadro 

 Papel e caneta 
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2.4 Versões/adaptações 
 

2.5 Desafios 
 

- Neste cenário, a «solidão» e o «isolamento social» são abordados enquanto tópico 
relacionado com a saúde mental. No cenário, os professores terão acesso a algumas 
informações adicionais relacionadas com o assunto; 

- Alguns alunos poderão não querer participar devido a experiências pessoais que 
possam estar relacionadas com o tópico. O professor deve estar consciente e 
preparado para lidar com este tipo de situações; 

- A falta de conhecimento dos professores sobre técnicas de teatro. 

2.6. Literatura adicional  

 Tavengwa, J. (2017).  Social isolation and its effects among teenagers. Artigo disponível 
aqui. 

 Kids Help Line — Anytime, Any Reason. Disponível aqui. 

3. Avaliação do cenário educativo 

• Avaliação — No final do cenário, por meio de um focus group, o professor irá pedir aos 
alunos para escreverem: 

a) Como se sentiram em relação à atividade; 
b) Os desafios que encontraram durante a atividade; 
c) O que aprenderam com a atividade. 

 

 Lições aprendidas — Conclusões 

  

https://psych2go.net/social-isolation-effects-among-teenagers/
https://kidshelpline.com.au/parents/issues/empowering-young-people-ask-help
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Ficha de trabalho 1 

Definição de «solidão» e «isolamento social»  

A «solidão» é diferente do «isolamento social» e é importante distingui-los. 

«Solidão é algo que todos sentimos em momentos diferentes da vida. Uma pessoa sente-se 

solitária quando sente que nenhuma outra pessoa está do seu lado ou os compreende 

totalmente. Isto significa que essa pessoa pode estar numa sala cheia de outras pessoas e, 

ainda assim, sentir-se sozinha. A solidão pode ser um sentimento complexo e doloroso — é 

mais do que apenas se sentir triste. Pode despertar outros sentimentos fortes no nosso 

interior, com os quais pode ser, por vezes, difícil de lidar. A solidão, normalmente, acaba por 

passar. No entanto, sentir-se sempre solitário pode ser um sinal de que precisa de apoio 

adicional.» 

 Definição de «solidão» adaptada de Kids Help Line — Anytime, Any Reason. Disponível aqui. 

 

«O isolamento social pode ser definido como a falta de contactos relevantes e 

relacionamentos emocionais com outras pessoas — uma situação que pode levar à solidão.»  

Definição de «isolamento social» pela Associação Americana de Psicologia, disponível aqui: 

https://www.apa.org/monitor/2019/05/ce-corner-

isolation?utm_campaign=coschedule&utm_source=facebook_page&utm_medium=Society%20for%20the%20Ad

vancement%20of%20Psychotherapy  

 
  

https://kidshelpline.com.au/parents/issues/empowering-young-people-ask-help
https://www.apa.org/monitor/2019/05/ce-corner-isolation?utm_campaign=coschedule&utm_source=facebook_page&utm_medium=Society%20for%20the%20Advancement%20of%20Psychotherapy
https://www.apa.org/monitor/2019/05/ce-corner-isolation?utm_campaign=coschedule&utm_source=facebook_page&utm_medium=Society%20for%20the%20Advancement%20of%20Psychotherapy
https://www.apa.org/monitor/2019/05/ce-corner-isolation?utm_campaign=coschedule&utm_source=facebook_page&utm_medium=Society%20for%20the%20Advancement%20of%20Psychotherapy
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Ficha de trabalho 2 

Texto «Social isolation and its effects among teenagers»1 

2a. Apresente a primeira parte do texto «Social isolation and its effects among teenagers» aos 
alunos:  

Social isolation and its effects among teenagers 

«A Alex é uma rapariga de dezassete anos de idade. No entanto, ela sente-se socialmente 
isolada. De muitas formas, ela é uma adolescente perfeitamente normal, mas é olhando mais 
de perto que conseguimos perceber nela alguns traços pouco comuns. Ela tem muito poucas, 
ou quase nenhumas, interações com a maioria ou quase todas as pessoas com quem se cruza 
todos os dias. 

 

Durante as aulas, na escola, ela tem dificuldade em interagir com os outros. Ela não conversa, 
discute, ri nem se relaciona de nenhuma forma. Um novo professor poderia desculpar a sua 
frieza com a disciplina. A Alex prefere sentar-se no fundo da sala com a sua cabeça para baixo, 
enterrada nos seus livros. Por vezes, ela nem sequer está a ler. 

A sua vida de isolamento continua, respondendo apenas quando falam com ela, e enunciando 
apenas as palavras necessárias para satisfazer a pessoa que entrou na sua bolha de solidão. 
Ninguém a aborda. Os seus pares e amigos podem mesmo descrevê-la como estranha, 
falhada, excluída... A Alex é uma marginal.» 

Primeira parte do texto «Social isolation and its effects among teenagers» de Jo Tavengwa.   

 

                                                           

1 Tavengwa, J. (2017).  Social isolation and its effects among teenagers. Artigo disponível aqui.  

https://psych2go.net/social-isolation-effects-among-teenagers/
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2b. Atividade de brainstorming 

Depois de ler o texto, desafie os alunos a responder às questões acima identificadas utilizando 

os emojis: 

 

1. O que sentiram depois de ler o texto? 

2. Na vossa perspetiva, o que é que a Alex sentia? Porquê? 

3. Na vossa perspetiva, qual é o sentimento mais comum que alguém da sua idade pode 
ter? Porquê? 

4. Como é que se sentem normalmente? 

5. Como gostariam de se sentir mais frequentemente?  

6. Na vossa perspetiva, como é que os vossos colegas se sentem normalmente?  
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Ficha de trabalho 3 

Questões a aprofundar em pequenos grupos 

Oposição binária 1: devemos pedir ajuda se tivermos sentimentos/emoções negativas, 
mesmo tendo em conta que é comum ter sentimentos/emoções negativas na adolescência?  

3a. Debate 

1. Na vossa perspetiva, quando é que um adolescente deve pedir ajuda? 

2. Na vossa opinião, quem pode ajudar e oferecer apoio a um adolescente que 
experimenta sentimentos/emoções negativos? 

3. Na vossa perspetiva, porque é que os adolescentes, normalmente, não pedem 
ajuda? 

 

Porque é que os adolescentes não pedem ajuda? 

«Quero ajuda, mas não a posso pedir! 

O que é que impede os adolescentes de pedirem ajuda? 

Bom, existem algumas coisas importantes que os jovens dizem impedi-los de pedir ajuda: 

 Eles não acreditam plenamente que falar sobre o assunto, pedir aconselhamento ou 
seguir uma terapia os pode ajudar; 

 Eles, ou outras pessoas, encaram estas soluções como um sinal de fraqueza; 

 Não gostam de depender dos outros e preferem fazer as coisas por si mesmos; 

 Acham que não têm ninguém com quem podem falar; 

 Não sabem bem em quem podem confiar e se aquilo que disserem será mantido como 
confidencial; 

 Tentaram pedir ajuda no passado, mas não correu muito bem e isso desencorajou-os. 
É difícil saber quando conseguem lidar com os seus problemas sozinhos ou quando 
precisam mesmo de ajuda; 

 Justificam os seus sentimentos ou criam desculpas para si mesmos para evitar pedir 
ajuda; 

 É muito caro ou não têm os serviços adequados perto de si; 

 Nunca o fizeram antes e têm medo ou receio do que poderá acontecer a seguir; 

 Sentem-se constrangidos ou envergonhados.» 

 

Fonte: Kids Help Line — Anytime, Any Reason. Disponível aqui. 

  

https://www.gov.nl.ca/VPI/types/#1
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Ficha de trabalho 4 

Questões para debate dialético 

Oposição binária 1: devemos pedir ajuda se tivermos sentimentos/emoções negativas, 
mesmo tendo em conta que é comum ter sentimentos/emoções negativas na adolescência?  

4a. Debate dialético a aprofundar  

1. A quem é que os adolescentes podem pedir ajuda e porquê? 

2. Na vossa perspetiva, qual é o impacto da solidão e do isolamento social na vida de um 
adolescente? 
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Ficha de trabalho 5 

Questões para personalização 

Oposição binária 1: devemos pedir ajuda se tivermos sentimentos/emoções negativas, 
mesmo tendo em conta que é comum ter sentimentos/emoções negativas na adolescência?  

4b. Personalização  

1. Já alguém vos pediu ajuda por ter sentimentos/emoções negativas? 

1.a Em caso afirmativo: 

a) O que fizeram para ajudar? 

b) Falaram com mais alguém? 

c) Conseguiram ajudar a pessoa em questão? 

1.b Em caso negativo: 

a) O que fizeram para ajudar um colega/amigo que vos pediu ajuda? 

 

2. Sabem a quem podem pedir apoio para ajudar um colega ou amigo vosso?  
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Ficha de trabalho 6 

Questões a aprofundar em pequenos grupos 

Oposição binária 2: devemos falar com alguém quando sabemos que um colega se sente 
sozinho/socialmente isolado, mesmo que o colega não queira que o façamos? Devemos 
respeitar o seu direito à privacidade, mesmo que consideremos que o colega precise de 
ajuda? 

3a. Debate 

1. O que devemos fazer quando um colega ou amigo se sente solitário/socialmente 
isolado? 

2. O que é mais importante: respeitar a sua privacidade ou procurar ajuda para 
ele/ela? Porquê? 

3. São capazes de identificar se um colega/amigo se sente solitário/socialmente 
isolado? 

4. Já alguma vez refletiram sobre se sentem solitários/socialmente isolados? 

 

Porque é que os adolescentes devem pedir ajuda? 

Como identificar sintomas de solidão ou isolamento social nos outros e em si mesmo? 

Pessoas diferentes exprimem sintomas diferentes. No entanto, é possível identificar alguns 
dos comportamentos mais comuns: 

 A pessoa sente-se triste e preocupada, sem saber se o sentimento alguma vez vai 
passar; 

 A pessoa sente que ninguém se preocupa com ela; 

 A pessoa quer fugir ao sentimento; 

 A pessoa recorda experiências dolorosas passadas onde se sentiu abandonada; 

 Nada parece divertido; 

 A pessoa sente-se mal consigo mesma; 

 Tem dificuldades em se concentrar, em pensar corretamente ou em lembrar-se das 
coisas; As suas notas podem baixar por causa disso; 

 Sente-se desamparada e perdida;  

 Evita estar com outras pessoas ou está sempre sozinha. 

 

Quando é que devemos pedir ajuda? 

Num momento em que sintam solidão ou isolamento social, ou no caso de conhecerem 
alguém que esteja a passar por um momento semelhante, devem procurar e pedir ajuda 
sempre que pensarem que vocês ou outra pessoa estão a ter dificuldades em lidar 
positivamente com essa situação e sempre que os sintomas referidos acima se mostrarem 
mais graves. 
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No caso de ter um amigo que se encontre nessa situação e que não queira que eu fale com 
alguém, o que devo fazer? 

Podem falar com o vosso colega/amigo e tentar: 

 Mostrar-lhe que é normal pedir ajuda e que todos o fazem; 

 Reformule a afirmação «pedir ajuda» como uma força e não como uma fraqueza; 

 «Estejam lá» para o vosso colega/amigo, tentem dar-lhe atenção e ouçam ao que 
ele/ela tem a dizer, sem o/a julgarem; 

 Tentem não reduzir os seus sentimentos, pensamentos ou a situação pela qual ele/ela 
está a passar; Mostrem que compreendem que é difícil pedir ajuda e que se importam; 

 Incentivem o vosso colega/amigo a procurar um adulto com quem possam falar ou 
ajuda profissional sempre que necessário; 

 Partilhem uma história pessoal com ele/ela sobre um momento em que também 
precisaram de ajuda. 

 

Fonte: Adaptado do website da Kids Help Line aqui. 

  

https://kidshelpline.com.au/
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Ficha de trabalho 7 

Questões para debate dialético 

Oposição binária 2: devemos falar com alguém quando sabemos que um colega se sente 
sozinho/socialmente isolado, mesmo que o colega não queira que o façamos? Devemos 
respeitar o seu direito à privacidade, mesmo que consideremos que o colega precise de 
ajuda? 

4a. Debate dialético a aprofundar  

1. Podemos perder os nossos amigos se decidirmos falar com um adulto ou 
profissional sobre eles?  

2. O que devemos fazer se um amigo/colega nosso falar com um adulto/profissional 
sobre o facto de estarmos a passar por um momento de solidão/isolamento 
social? 

3. Caso decidamos falar com um adulto ou profissional sobre a solidão/isolamento 
social de um amigo, devemos falar com/informar o nosso amigo primeiro? 
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Ficha de trabalho 8 

Questões para personalização 

Oposição binária 2: devemos falar com alguém quando sabemos que um colega se sente 
sozinho/socialmente isolado, mesmo que o colega não queira que o façamos? Devemos 
respeitar o seu direito à privacidade, mesmo que consideremos que o colega precise de 
ajuda? 

4b. Personalização  

1. Pensem na situação que prepararam. Como se sentiram ao representar o vosso 
papel? 

2. Já alguma vez passaram por momentos de solidão/isolamento social? Pediram 
ajuda? Porquê? Alguém reparou nos vossos sentimentos? 

3. Já alguma vez repararam num amigo/colega vosso que estivesse a passar por um 
momento de solidão/inclusão social? 

4. No futuro, sabem o que fazer se algo deste género acontecer a um amigo/colega 
vosso? 

  

 


