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Propósito MATERIAIS Preparação
• observação da Natureza
• autoconsciência
• expressão criativa

• smartphone 
   ou câmara
• papel
• lápis

Esta atividade começa ao ar 
livre, num espaço sossegado, 
onde o pôr do sol pode ser 
observado. O facilitador 
tem de se certificar que 
há por perto um local com 
vista aberta para o oeste, 
e espaço suficiente para 
que todos os participantes 
se sentem a pelo menos 12 
metros de distância - de 
forma a não se ouvirem, 
verem ou perturbarem uns 
aos outros.

PÔR DO SOL

1 hora

Introdução
O pôr do sol costuma ter cores mágicas. 
Um observador silencioso pode observar 
várias mudanças e eventos fascinantes 
durante este período. O grupo deve chegar 
ao local escolhido pelo menos 15 a 20 
minutos antes do pôr do sol, e cada pessoa 
deve encontrar o seu lugar, sentar-se e 
observar em silêncio este acontecimento.

6-12 pessoas
individual | pares | groupo

exterior | atividade na 
Natureza, mas pode 
terminar no interior

 expressão artística 
(fotografia, escrita criativa)

coaching e 
bem-estar mental



passos
• 30 minutos – cada participante senta-se em silêncio no seu 
lugar e observa o pôr do sol. Regista os momentos observados 

(movimento de animais ou plantas, luzes e sombras, etc) e tira um 
máximo de 5 fotografias ao pôr do sol.
• 10 minutos -  o facilitador chama todos os participantes e reúne-os 
num círculo no interior. O facilitador pede que pensem num dia normal 
do quotidiano e quais os fatores stressantes que 
costumam surgir. Cada participante escreve pelo 
menos 3 fatores.
• 10 minutos - o pôr do sol é o momento de 
abrandar para a Natureza, pode ser usado como 
a metáfora de deixarmos as coisas seguirem o 
seu curso, de nos acalmarmos e de voltarmos 
a centrar-nos em nós mesmos. É pedido aos 
participantes que formem pares e que falem 
sobre os fatores de stress em que pensaram e as 
suas semelhanças com o acontecimento do pôr do 
sol que acabaram de observar.
• 10 minutos – cada participante, 
individualmente, deve pensar numa frase curta 
e positiva que possa ser usada como mantra para ajudar a lidar 
com momentos stressantes, e para atingir uma vida equilibrada no 
dia-a-dia. Esta frase pode ser escrita sobre uma das fotografias 
previamente tiradas ao pôr do sol.
• Círculo final – cada participante mostra a sua frase (mantra) e 
repete-a três vezes em frente ao grupo.

Reflexão

Comentários

• Como te sentiste enquanto dizias a tua frase (mantra)?
• De que forma foi útil conversares sobre os fatores de 
   stress com o teu par?

A palavra mantra pode ser dividida em duas partes: man, que significa mente, e tra, 
que significa transporte ou veículo. Por outras palavras, mantra é um instrumento 
da mente que pode ajudar a estabelecer uma intenção e, com a ajuda de palavras, 
concretizá-la. Como uma semente plantada com a intenção de florir na forma de uma 
flor perene, um mantra pode ser visto como uma semente para energizar uma intenção.
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