
 

Orçamento Participativo 2022 

  
União das Freguesias de Braga (S. José de S. Lázaro e S. João do Souto) 

  

  

Nome da Instituição ou responsável pelo projeto: Associação Pais São João Souto 

  

E-mail: asso.pais.s.j.souto@gmail.com 

 

Contacto: 964 306 924 

  

Morada: Largo de São João do Souto, 4700-305 Braga 

  

Título da Proposta: Educar Emoções 

  

Âmbito de Atuação: Educação 

  

Tempo de execução (até 31/12/2021): 31/12/2022 

  

Valor da Proposta (até 1.250,00 €): 1.250,00 €  
 

 

Descrição do Projeto:  
  

Projeto que se propõe trabalhar, em contexto escolar e integrado na rotina da criança, as suas 

competências sociais e emocionais através do mindfulness, uma prática de interioridade que promove 

autoconhecimento, autoestima, autoconfiança e reduz os níveis de stress. Destina-se, a crianças do 

ensino básico da Escola São João do Souto, para apoiar e facilitar a fase de integração na escola, 

designadamente com a necessidade de definição de objetivos pessoais e profissionais.  

O Coaching é um processo cada vez mais utilizado por pessoas, profissionais e organizações que 

desejam conquistar resultados assertivos, em diferentes aspetos e contextos. Trata-se de uma 

excelente metodologia de desenvolvimento e capacitação humana existente na atualidade, além de 

ser um poderoso método, que promove mudanças permanentes e leva à conquista efetiva de sonhos 

e objetivos, no âmbito pessoal e profissional.  

As técnicas de mindfulness têm grande potencial para ajudar a entender, aceitar e gerir emoções 

negativas, podendo assim canalizá-las de forma saudável, melhorando as relações sociais e a forma de 



lidar com outras pessoas. A junção de técnicas de Coaching e de Mindefullness assume um papel 

preponderante no empoderamento das crianças e na resolução de conflitos internos e externos, 

proporcionando um maior conhecimento sobre as potencialidades e limitações do individuo.  

As crianças apresentam características que as diferem umas das outras, e estão em constante 

crescimento e assimilação de novos desafios e conquistas. Tendo em conta a multiplicidade de 

contextos onde se movem e a aquisição de novas aprendizagens, torna- se essencial em algumas 

crianças, ou em alguns momentos da sua trajetória de vida o acompanhamento profissional e uma 

maior dedicação dos pais. Contudo as questões que surgem de forma persistente e recorrente são 

como podemos auxiliar os nossos filhos na construção da sua autonomia e autoestima?? Como fazer 

com que eles tenham maior controlo emocional? Como promover um diálogo que permita estimular 

o seu desenvolvimento? É justamente neste sentido que o Coaching e o Mindfullness assumem um 

papel preponderante, ao introduzirem na sua abordagem, mecanismos e estratégias inovadoras com 

o objetivo de potenciar o empoderamento das crianças, facultando-lhes ferramentas para a resolução 

de problemas e/ou despertar para o potencial inovador de cada um. 

 

 

Quadro de Investimentos:  
 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa de Calendarização: 

 

Mês de Junho 2022 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
workshops para os 

alunos do 1º ano de 
escolaridade (4 horas) 

workshops para os 
alunos do 2º ano de 

escolaridade (4 horas) 

workshops para os 
alunos do 3º ano de 

escolaridade (4 horas) 

workshops para os 
alunos do 4º ano de 

escolaridade (4 horas) 

 

Mês de Outubro 2022 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
workshops para os 

alunos do 1º ano de 
escolaridade (5 horas) 

workshops para os 
alunos do 2º ano de 

escolaridade (4 horas) 

workshops para os 
alunos do 3º ano de 

escolaridade (4 horas) 

workshops para os 
alunos do 4º ano de 

escolaridade (4 horas) 

 

Mês de Dezembro 2022 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
workshops para os 

alunos do 1º ano de 
escolaridade (5 horas) 

workshops para os 
alunos do 2º ano de 

escolaridade (4 horas) 

workshops para os 
alunos do 3º ano de 

escolaridade (4 horas) 

workshops para os 
alunos do 4º ano de 

escolaridade (4 horas) 
 

Prestação de Serviços Valor 

Honorários Mentor \ 50 horas 1250.00 € 

Total 1.250,00 € 



 

 

Descrição Detalhada das Atividades: 

 

Objetivos Gerais: 

 

I. Capacitar as crianças, enquanto agentes de transformação ao serviço das suas 

comunidades, promovendo o desenvolvimento integrado de competências socio 

emocionais, desenvolvendo competências de resolução de conflitos; 

II. Capacitar as crianças para a promoção do desenvolvimento pessoal e do bem-estar 

individual e social. 

 

Objetivos Específicos: 

 

I. Empoderar os jovens para a resolução de problemas e/ou despertar para o potencial 

inovador de cada um, através do desenvolvimento de competências transversais. 

 

Outros: 

 

Horário: Horário Escolar 

 

Localização: Largo de São João do Souto, 4700-305 Braga 
 

 
 

 

 

       


