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Programa de treino das competências emocionais da criança na Lituânia 

(VEIK - Vaiko emocijų išraiškos kontrolės ugdymo programa) 

 

 

1. Necessidades/desafios abordados 

 

A deterioração das competências básicas dos estudantes e o abandono 

escolar precoce continuam a ser problemas em aberto. É um facto 

comprovado que a competência emocional contribui para uma boa 

adaptação dos estudantes e para o seu sucesso escolar. 

Os estudos demonstram que as crianças com falta de competências 

emocionais têm menor capacidade de adaptação ao meio escolar (piores 

resultados escolares, absentismo). Têm dificuldade em reconhecer os pares e 

gerir as suas próprias emoções, o que as leva a comportar-se de forma 

agressiva. Embora as escolas utilizem diferentes métodos para resolver estes 

problemas, o programa VEIK é inovador, na medida em que, durante um 

período bastante longo, ensina as crianças a reconhecerem e nomearem as 

suas emoções, a comunicarem e utilizarem outras competências sociais, a 

gerirem emoções fortes e a resolverem problemas da vida quotidiana. 

 

2. Nível de intervenção 

Universal (para todos os alunos) 

 

3. Intensidade da intervenção 

 

O programa VEIK está centrado no desenvolvimento emocional contínuo 

das crianças. Baseado nas práticas do jardim-de-infância do Instituto das 

Relações Familiares, tem uma duração proposta de 33 sessões para as 

crianças (3 vezes por semana) e 3 aulas para os pais. A duração de cada 

sessão com as crianças é de 90 minutos, enquanto as sessões com os pais 

duram 180 minutos. 

A comunidade educativa (pessoal docente e não docente) recebe uma 

formação sobre os elementos básicos do programa VEIK com a duração de 

360 minutos. 

 

4. Grupo-alvo e faixa etária 

 

O grupo-alvo é constituído por crianças e jovens dos 8 aos 18 anos que 

revelam falta de competências e aptidões emocionais. O programa destina-

se igualmente aos seus pais e professores. 
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5. Condições e diferentes etapas necessárias para a execução da medida 

1 Em primeiro lugar, a escola toma uma decisão sobre a necessidade do 

programa. 

2 Em segundo lugar, os psicólogos e os educadores sociais (dois de cada 

escola) adquirem as competências necessárias para liderar o grupo de 

crianças incluídas no VEIK. A duração deste programa de formação de 

formadores é de 96 horas de formação e 20 horas de supervisões. 

3 Após a formação, os formadores do programa VEIK são responsáveis pela 

seleção do grupo de crianças em cada escola. 

 

A seleção das crianças para o grupo VEIK obedece aos critérios de falta de 

competências emocionais e sociais. A sua participação no grupo é 

voluntária e por recomendação dos pedagogos sociais, psicólogos e 

educadores escolares. A motivação de uma criança para participar no 

programa é um dos aspetos mais importantes do VEIK. 

4 As atividades em grupo do VEIK para as crianças realizam-se 3 vezes por 

semana durante cerca de 3 meses. As atividades para os pais e os 

professores ocorrem em paralelo. 

 

É importante criar um ambiente informal, calmo e confortável para as 

crianças: proteção contra o ruído, iluminação adequada e cadeiras 

confortáveis (que ajudam a manter os limites individuais). Se possível, o 

espaço pode ser dividido em duas partes: uma para a realização de 

debates, atividades de dramatização e de resolução de problemas e a 

outra para jogos, atividades de desenho, etc. 

Cada escola decide o horário das atividades: estas podem realizar-se depois 

ou antes das aulas (se as crianças iniciarem as aulas no período da tarde). 

 

6. Responsáveis pela tomada de decisões sobre o tipo de apoio e as suas 

eventuais adaptações 

 

São os formadores do VEIK, em conjunto com os profissionais da escola 

(psicólogos, pedagogos sociais e professores), que decidem se uma criança 

tem ou não necessidade do programa. É estabelecido um acordo entre a 

criança e o formador, por um lado, e entre este e os pais da criança, por 

outro. A criança tem uma participação ativa no programa (atividades de 

dramatização durante a sessão, trabalhos de casa, etc.). 

 

7. Execução da medida e intervenientes 

 

O Instituto das Relações Familiares (Kaunas, Lituânia) é o titular dos direitos de 

autor do programa. O pessoal do instituto (psicoterapeutas, psicólogos e 

assistentes sociais) dá formação, assegura o trabalho de supervisão, elabora 

manuais para os formadores do VEIK e elabora exemplos de trabalhos de 

casa para os alunos. 
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O programa VEIK é executado sistemicamente, abrangendo todos os 

intervenientes na comunidade escolar: pais, crianças, educadores, 

administração e ONG. 

Os formadores do VEIK desempenham várias funções, nomeadamente, a 

seleção e a constituição dos grupos de crianças, a realização de cursos de 

formação para outros intervenientes na escola, a gestão do grupo de pais e 

do trabalho com os pais e as crianças a nível individual, a avaliação das 

competências das crianças e a manutenção do grupo VEIK e a 

continuidade do programa. 

 

8. Responsabilidade global pela execução 

 

Os titulares dos direitos de autor são responsáveis pela execução da medida 

e pelas escolas envolvidas no programa. 

 

9. Obstáculos à introdução da medida 

 

Dificuldades na execução do programa: 

1 O programa VEIK é bastante longo (cerca de 3 meses) e as crianças e os 

pais têm de o frequentar na sua totalidade. 

2 A participação das crianças no programa, antes ou depois das aulas, 

dificulta, por vezes, a organização das atividades diárias pelos professores. 

3 O financiamento da execução do programa. 

 

Resolução de problemas:  

1 Entrevistas preliminares com os pais. Ao fim de um mês de frequência do 

grupo VEIK, os pais observam, geralmente, mudanças positivas no 

comportamento dos filhos, o que os motiva a mantê-los no programa e até a 

alterar o seu próprio comportamento. 

2 É necessário algum tempo e debate, mas tanto a escola como o professor 

ficam motivados para resolver os problemas, porque observam mudanças, 

não só no comportamento das crianças, mas também na cultura de 

comunicação escolar. 

3 A escola nem sempre dispõe de financiamento suficiente. Umas vezes 

utilizam-se fundos destinados ao desenvolvimento profissional dos professores, 

noutras o titular dos direitos de autor do programa recebe financiamento de 

várias fontes. 

 

10. Acompanhamento e avaliação da medida 

 

O acompanhamento e a avaliação do programa VEIK são organizados 

pelos formadores do VEIK e pelo Instituto das Relações Familiares. Antes e 

após a integração no grupo, a criança, os pais e o professor preenchem o 

questionário sobre os pontos fortes e as dificuldades. 
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11. Resultados da medida 

 

Os resultados mostram que, após a execução do programa VEIK, as crianças 

envolvidas apresentam menos queixas físicas e emocionais. Queixam-se 

menos de dores de cabeça e abdominais e também parecem menos 

preocupadas e assustadas, além de terem acessos de cólera menos 

frequentes, etc. As crianças manifestam menos problemas de 

comportamento (obedecem mais às regras, lutam menos entre si e mentem 

e roubam menos), além de serem mais confiantes e populares junto dos seus 

pares, etc. 

 

12. Recursos e financiamento 

 

Fundos da UE e orçamento de Estado. 

Os custos por escola rondam 3 800 EUR, correspondentes aos custos dos 

materiais e das ações de formação para os professores participantes no 

VEIK, a administração escolar e outros educadores escolares. 

 

13. Estado atual da medida 

 

O programa VEIK está a ser executado em 25 escolas da Lituânia. 

 


