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RESUMO 
 
 O presente relatório profissionalizante reflecte o trabalho de estágio 
desenvolvido no âmbito dos Centros de Recurso para a Inclusão da Associação 
Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo – Lisboa, na área 
das Perturbações do Espectro do Autismo, as quais se caracterizam por um défice 
cognitivo e global do desenvolvimento, relativamente às competências sociais e de 
comunicação, e à presença de comportamentos, interesses e actividades 
estereotipadas. Neste sentido, a Psicomotricidade visa promover, através de inúmeras 
experiências corporais, competências psicomotoras, cognitivas e comportamentais. 
Deste modo, na concepção do presente documento, é realizada uma revisão literária 
sobre a Perturbação Autista e possíveis metodologias de intervenção, com um maior 
enfoque sobre a Psicomotricidade de domínio instrumental, em contexto de ginásio e 
meio aquático. É também descrito o contexto legal e institucional, vigentes na prática 
escolar e institucional ao nível dos Centros de Recurso. Para além destes aspectos, 
são retratadas as instituições escolares envolvidas e respectivas práticas 
psicomotoras, incidindo-se particularmente sobre dois estudos de caso, com a 
apresentação da respectiva avaliação, plano interventivo e resultados. Assim, através 
das evoluções positivas ao nível do perfil psicomotor e comportamental dos alunos se 
constata a importância da Psicomotricidade, ciência essencial para o desenvolvimento 
global do indivíduo.  
 
Palavras-chave: APPDA-Lisboa, Estudos de Caso, Centros de Recurso para a 
Inclusão, Meio Aquático, Perturbações do Espectro do Autismo, Psicomotricidade 
Instrumental. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 This report reflects the work of professional training developed under the 
Resource Centers for Inclusion of the Portuguese Association for Autism and 
Developmental Disorders – Lisbon, in the area of Autism Spectrum Disorders, which 
are characterized by a cognitive and global development deficit, in relation to social 
skills and communication, and the presence of behaviors, stereotyped interests and 
activities. In this sense, Psychomotricity aims to promote, through numerous body 
experiences, psychomotor, cognitive and behavioral skills. Thus, in the design of this 
document, is performed a literature review about the Autistic Disorder and possible 
methods of intervention, with a greater focus on the instrumental Psychomotricity 
domain, in the context of gym and aquatic environment. It also describes the legal and 
institutional framework, existing practice in school and institutional level of the 
Resource Centers. In addition to these aspects, are portrayed educational institutions 
involved and practice psychomotor skills, particularly focusing on two case studies, with 
the presentation of the evaluation, plan and interventional results. Thus, through the 
positive developments at the level of psychomotor and behavioral profile of the 
students noted the importance of Psychomotricity, science essential for the overall 
development of the individual.          
 
Keywords: APPDA-Lisbon, Case Studies, Resource Centers for Inclusion, Aquatic 

Environment, Autism Spectrum Disorders, Psychomotricity Instrumental. 
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I. INTRODUÇÃO1 
 
O presente trabalho está inserido no Ramo de Aprofundamento de 

Competências Profissionais (RACP) que faz parte integrante do plano curricular do 
Mestrado em Reabilitação Psicomotora 2010/2011, da Faculdade de Motricidade 
Humana (FMH) da Universidade Técnica de Lisboa (UTL). 

Relativamente aos objectivos gerais da unidade curricular de ramo de 
aprofundamento de competências profissionais são indicados os seguintes: estimular 
o domínio do conhecimento aprofundado no âmbito da Reabilitação Psicomotora nas 
suas vertentes científica e metodológica, promovendo uma competência reflexiva 
multidisciplinar; desenvolver a capacidade de planeamento, gestão e coordenação de 
serviços e/ou programas de Reabilitação Psicomotora, nos diferentes contextos e 
domínios de intervenção; e desenvolver a capacidade para prestar um contributo 
inovador na concepção e implementação de novos conhecimentos e novas práticas, 
bem como no desenvolvimento de novas perspectivas profissionais e políticas, 
visando o desenvolvimento do enquadramento profissional e científico da área. Em 
termos mais específicos, prendem-se com o ganho de competências nos domínios da 
Intervenção Pedagógico-terapêutica, da Relação com outros Profissionais e da 
Relação com a Comunidade (Brandão, Martins, & Simões, 2010). 

Segundo o regulamento desta unidade curricular, após concluído o RACP, 
cada uma das estagiárias deve adquirir competências relacionadas com a 
planificação, gestão e coordenação de serviços e/ou programas de Reabilitação 
Psicomotora, nos diferentes contextos e domínios de intervenção, promovendo uma 
competência reflexiva multidisciplinar. Deve ainda contribuir para o desenvolvimento 
de novas possibilidades profissionais através de acções inovadoras e 
empreendedoras no âmbito da Reabilitação Psicomotora, neste caso, especificamente 
na área do Desenvolvimento e Aprendizagem (Brandão et al., 2010).   

Este documento apresenta o trabalho desenvolvido na Associação Portuguesa 
para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA), sediada na Ajuda – 
Lisboa. O trabalho de campo efectuado prendeu-se com a participação ao nível do 
Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) da APPDA-Lisboa (em contexto de ginásio 
e em meio aquático) com 46 alunos distribuídos por sete escolas com Unidades de 
Ensino Estruturado para o Autismo (UEEA), e ao nível do Centro de Actividades 
Ocupacionais (CAO) da própria associação com um grupo de 6 clientes em contexto 
de ginásio. Apesar do campo alargado de intervenções, neste trabalho são 
apresentados e descritos com maior profundidade dois estudos de caso, enquadrados 
na intervenção em grupo, em contexto de ginásio (N=3) e meio aquático (N=6), 
seleccionados pela própria estagiária.  

Relativamente ao estado de arte, o presente trabalho expõe alguns autores de 
renome no campo da Psicomotricidade e das Perturbações do Espectro do Autismo 
(PEA), nomeadamente Fonseca e Siegel, entre outros. Neste documento são ainda 
abordados diversos aspectos, como a própria evolução da Intervenção Psicomotora e 
das metodologias descritas como mais apropriadas e relevantes no campo do autismo, 
apesar de ainda não existirem grandes estudos e material sobre o assunto. 

Na medida em que este estágio profissional foi desempenhado em parceria 
com outra estagiária da mesma instituição, Sara Teixeira, a revisão da literatura foi 
concretizada em conjunto quase na sua totalidade, ocorrendo uma posterior distinção 
do trabalho no enquadramento da prática profissional. 

Assim, no que concerne à estruturação do presente documento, inicialmente 
encontra-se um capítulo que visa esclarecer e retratar aspectos teóricos relativos às 
PEA, bem como outros diagnósticos. À posteriori são apresentadas as metodologias 
de intervenção mais pertinentes em diagnósticos de PEA, dando um especial ênfase à 

                                                
1
 Trabalho redigido de acordo com o antigo acordo ortográfico. 
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Psicomotricidade e à importância do Meio Aquático. Ainda neste capítulo, é concebido 
um enquadramento do contexto legal inerente a esta temática e prática, bem como a 
respectiva constituição e funcionamento do contexto institucional da APPDA-Lisboa. 
Por fim, de carácter mais prático, apresenta-se sucintamente o contexto de natureza 
funcional, nomeadamente no âmbito do enquadramento da Psicomotricidade no CRI e 
no CAO. 

No segundo capítulo é concretizado um descritivo do funcionamento da prática 
interventiva, com a respectiva exposição dos casos seleccionados, dos instrumentos 
de avaliação utilizados e do processo da respectiva avaliação. Também são 
referenciados os objectivos traçados e todo o processo interventivo é descrito 
pormenorizadamente. De seguida, são confrontados os resultados obtidos na 
avaliação inicial e final, para sua posterior discussão. Para concluir, são retratadas 
algumas dificuldades e limitações sentidas, bem como uma reflexão sobre todo o 
trabalho desenvolvido ao nível teórico e prático, com possíveis recomendações.  
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II. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 
 Neste capítulo é feita uma revisão literária relativa aos domínios relevantes no 
âmbito do presente estágio. Realiza-se assim um aprofundamento às Perturbações do 
Espectro do Autismo, analisando os vários aspectos inerentes à sua compreensão, 
fazendo ainda uma referência à Síndrome de Rett, Síndrome de X Frágil e Trissomia 
21, uma vez que são diagnósticos identificados em alguns casos acompanhados no 
âmbito do estágio. Realiza-se também uma abordagem a algumas metodologias de 
intervenção, havendo por fim um maior enfoque no que respeita à Psicomotricidade 
nesta área. Ainda neste capítulo procede-se a um enquadramento do contexto legal do 
presente estágio, ao enquadramento do contexto institucional e ao contexto de 
natureza funcional. 

1. PERTURBAÇÃO AUTÍSTICA 
 ―Encerrado no teu mundo / perfeito e impenetrável / onde é difícil entrar, 

(…) Crias rotinas de vida / que não deixas partilhar.‖ 
(Poema ―O Mundo dos Sinais‖ de Esteves, M., 2009) 

  
Estas são as palavras de uma mãe relativamente à descrição de uma criança 

diagnosticada com autismo. De facto, a criança com autismo estabelece ligações 
sociais, mas, geralmente, não lhes dá o mesmo significado que uma criança 
normalmente daria, uma vez que não percebe o sentido da relação a não ser para a 
satisfação das suas próprias necessidades. Esta dificuldade traduz-se em duas das 
três características da tríade do autismo, socialização e comunicação, sendo a terceira 
as actividades e interesses específicos da criança, que se relacionam com as rotinas. 

A fim de determinar se uma criança tem ou não autismo é necessário ter três 
aspectos em consideração: em primeiro lugar, compreender que tipos de padrões 
comportamentais caracterizam esta síndrome; em segundo, é necessário 
compreender a função e forma do comportamento (o porquê); e por fim, compreender 
os critérios formais de diagnóstico (Siegel, 2008). Passa-se assim de seguida a 
apresentar estes três aspectos, começando pela definição de autismo. 

1.1. DEFINIÇÃO 
Como indica Bryna Siegel (2008) o autismo, ou perturbação autista, é a forma 

mais frequentemente reconhecida de um grupo de perturbações designadas por 
Perturbações Globais do Desenvolvimento (PGD), também designadas de 
Perturbações do Espectro do Autismo (PEA). De acordo com o DSM-IV-TR, estas 
caracterizam-se por um défice cognitivo e global em diversas áreas do 
desenvolvimento: competências sociais, competências de comunicação ou pela 
presença de comportamentos, interesses ou actividades estereotipadas, fazendo parte 
deste grupo: a Perturbação Autística, a Perturbação de Rett, a Perturbação 
Desintegrativa da Segunda Infância, a Perturbação de Asperger e a Perturbação 
Global do Desenvolvimento Sem Outra Especificação (onde se inclui o Autismo 
Atípico) (Sampaio, Figueira, & Fernandes, 2002).  

Ao longo da pesquisa bibliográfica realizada para o desenvolvimento do 
presente relatório de estágio, foram encontradas nomenclaturas distintas no que diz 
respeito à Perturbação Autística referida no DSM-IV-TR (Sampaio et al., 2002). Neste 
sentido, em Siegel (2008) encontra-se a designação ―Perturbação Autista‖ ou 
simplesmente ―Autismo‖, assim como em Simon Baron-Cohen (1995) e Utha Frith 
(1989), entre outros. Kanner (cit. in Siegel, 2008) refere-se também a esta perturbação 
como ―Autismo Infantil Precoce‖. Após a análise bibliográfica realizada compreende-se 
que todas estas designações são referentes à mesma perturbação, optando-se por 
usar no presente trabalho a designação encontrada no DSM-IV-TR, nomeadamente 
―Perturbação Autística‖, com excepção de quando se tratam de citações de autores. 
No que respeita ao grupo onde se insere esta perturbação, como acima referido, 
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existem duas designações – PGD e PEA – sendo neste âmbito apenas usada a 
segunda.  

Em termos etimológicos a palavra ―Autismo‖ deriva do grego ―autos‖ que 
significa ―próprio‖, sendo esta uma das características a destacar destes indivíduos, 
i.e., uma maior tendência para se fecharem no seu próprio mundo (Pereira, 1996). 

O Autismo é pois definido por Frith (1989) como uma perturbação pervasiva do 
desenvolvimento que afecta qualitativamente as interacções sociais recíprocas, a 
comunicação verbal e não verbal e a capacidade imaginativa, e expressa-se através 
de um repertório restrito de actividades e interesses, que segundo Siegel (2008), 
resulta assim de uma anomalia na estrutura e funcionamento do cérebro.  

1.2. PERSPECTIVA HISTÓRICA  
Esta perturbação foi descrita por Leo Kanner (1943) e Hans Asperger (1944), 

que, trabalhando em locais diferentes, identificaram um conjunto idêntico de 
comportamentos comuns e aparentemente característicos de algumas crianças. 
Ambos os autores, mesmo não se conhecendo, acabaram por traçar um perfil idêntico, 
atribuindo a mesma designação à perturbação em estudo: Autismo (Pereira, 1996).  

No que refere aos estudos de Kanner, este publicou uma série de descrições 
de onze crianças que apresentavam um número de comportamentos peculiares, 
sendo o factor mais comum observado a falta de interesse nas pessoas que as 
rodeavam. Antes do nome hoje conhecido, este designou a perturbação de ―autismo 
infantil precoce‖, uma vez que estava presente desde os primeiros anos de vida destas 
crianças (Siegel, 2008). Hans Asperger, formado na mesma faculdade que Kanner, 
escreveu um artigo intitulado de Psicopatologia Autística da Infância, onde descreveu 
crianças bastante parecidas às apresentadas por Kanner (Mello, 2003).    

Desta forma, os autores acabaram por descrever estas crianças como tendo 
uma interacção social pobre, falhas de comunicação e uma gama de interesses 
especiais. Contudo, Kanner relatou uma forma mais grave de autismo, sendo estas as 
―clássicas‖ crianças que não comunicam e se isolam; as descritas por Asperger 
apresentam maiores capacidades, acabando por desenvolver competências ao nível 
do discurso e da socialização (Attwood, 2006). Pereira (1996) refere também que 
ambos os autores sugeriram, independentemente, uma ―perturbação do contacto‖ de 
natureza sócio-afectiva, prestando uma atenção especial aos movimentos repetitivos e 
a aspectos, do desempenho e funcionamento intelectual ou cognitivo. Assim, hoje em 
dia atribui-se a identificação do Autismo a Asperger e Kanner (Mello, 2003).  

Ao longo do tempo, outros estudos foram assumindo importância na descrição 
e caracterização desta perturbação. Contudo, apesar de vários especialistas terem 
desenvolvido um grande número de estudos e testes para diferentes comportamentos, 
como os verbais, motores, de memorização, de percepção sensorial, de leitura, de 
escrita, estereótipos, entre outros, estes não são ainda suficientes para conseguir uma 
interpretação imediata e satisfatória dos processos implicados na PEA (Frith, 1989; 
Pereira, 1996). Não obstante, estas informações tornam-se preciosas para o 
aprofundamento dos conhecimentos acerca do autismo. 

1.3. POSSÍVEIS FACTORES DAS PEA 
 Actualmente, o autismo é considerado um distúrbio do desenvolvimento 
neurológico, com estruturas específicas do cérebro que não desempenham as funções 
esperadas. Como resultado, há uma tendência para a realização de pesquisas sobre 
as possíveis causas da PEA e para a análise dos factores que podem afectar o 
desenvolvimento e funcionamento cerebral, da concepção à infância (Attwood, 2008). 

Segundo Barthélémy, Fuentes, Howlin e Gaag (2008), a genética contribui 
fortemente para a patogénese das PEA. No entanto, a heterogeneidade clínica das 
PEA, provavelmente traduz a complexidade das suas bases genéticas, envolvendo 
alguns genes e interacções gene-ambientais (Barthélémy et al., 2008). Assim, neste 
campo, várias são as investigações científicas realizadas com base em estudos de 
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caso de gémeos mono e plurizigóticos (Hallmayer et al., 2002 cit. in Attwood, 2008), 
sendo a taxa da PEA de gémeos ―verdadeiros‖ entre 70 e 90% e a de gémeos ―falsos‖ 
entre 0 e 5% (Bailey et al., 1995 cit. in Attwood, 2008). Do mesmo modo, se uma 
família tem um filho com PEA, a probabilidade de ter outra criança com a mesma 
perturbação é cerca de 5 a 7% (Turner, Barnby & Bailey, 2000 cit. in Attwood, 2008), 
sendo a taxa das PEA na população em geral inferior a 1% (Attwood, 2008).  

Algumas anomalias cromossómicas específicas têm vindo a ser associadas ao 
desenvolvimento de características das PEA, tal como a Síndrome do X Frágil 
(Zafeiriou, Ververi & Vargiami, 2007 cit. in Attwood, 2008) e a esclerose tuberosa 
(Siegel, 2008). Para além destas, encontramos a Síndrome de Angelman, a 
neurofibromatose, a Síndrome da Cornelia de Lange, a Síndrome de Down, a 
fenilcetonúria não tratada e diversos rearranjos cromossómicos (Barthélémy et al., 
2008). Deste modo, estudos realizados concluíram também que os indivíduos com 
PEA possuem anomalias cromossómicas em um dos seguintes cromossomas: 2, 7, 
15, 16 ou 19 (Rutter, 2005 cit. in Attwood, 2008). Estas anomalias cromossómicas 
raras não podem ser herdadas, mas afectam o material genético ou o "código 
genético" para aspectos específicos do desenvolvimento do cérebro (Attwood, 2008). 

A apreciação de estudos de neuroquímica sobre as PEA sugere a existência de 
uma disfunção de dois produtos químicos no cérebro, os neurotransmissores 
serotonina e dopamina. Como resultado, muitos dos medicamentos prescritos para 
crianças e adolescentes com PEA e Síndrome de Asperger alteram os níveis destes 
dois produtos químicos (Attwood, 2008). 

Do mesmo modo, outros estudos de imagens de ressonância magnética 
estrutural (MRI) identificaram um maior volume cerebral em crianças com PEA, ligado 
a um aumento da quantidade de matéria branca no cerebelo e córtex cerebral e a um 
aumento da quantidade de matéria cinzenta no córtex (Courchesne et al., 2001; Rojas 
et al., 2006 cit. in Attwood, 2008). Possuir um maior e mais rápido crescimento 
cerebral na primeira infância com mais células nervosas pode não ser benéfico para o 
desenvolvimento de habilidades específicas, tais como competências de socialização 
e comunicação e cognição (Attwood, 2008).  

Outros estudos têm sugerido que a amígdala e o córtex frontal, áreas do 
cérebro associadas à regulação das emoções e raciocínio social, não estão a 
funcionar como seria de esperar em crianças com PEA (Attwood, 2008). 

Para além das possíveis causas genéticas do autismo, vários casos têm sido 
relacionados com uma variedade de factores de risco associados à gravidez e ao 
parto. Um ―factor de risco‖ não é, no entanto, o mesmo que uma ―causa‖, podendo ser 
difícil afirmar com confiança o que ―causou‖ um caso específico de autismo. 
Possivelmente existe uma combinação de factores – factores genéticos e outros 
ligados à gravidez e ao parto – que determinam se uma criança em particular 
desenvolve autismo ou outra perturbação global do desenvolvimento. Porém, deve ser 
enfatizado que os ―riscos‖ prescritos a uma gravidez não advém de aspectos ou 
comportamentos em que a futura mãe ―errou‖. Frequentemente, estes factores advêm 
de aspectos sobre os quais esta não teve qualquer controlo (Siegel, 2008).  

Alguns estudos têm sugerido ainda que a mãe ao contrair herpes durante a 
gravidez pode acarretar a PEA, ocorrendo o mesmo se esta contrair encefalite pós-
sarampo e encefalite herpética na infância (Attwood, 2008). Para além destes factores, 
encontramos também eventos ambientais raros, como infecções do SNC pré-natal por 
rubéola ou citomegalovirus e exposição pré-natal a ácido valpróico ou talidomida 
(Barthélémy et al., 2008).  

1.4.  TRÍADE SINTOMÁTICA 
De acordo com Siegel (2008), as PEA constituem uma síndrome, uma vez que 

os indivíduos afectados não apresentarão todos os sinais e sintomas a ele associados. 
No que diz respeito a comportamentos específicos, podem existir algumas 
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semelhanças entre crianças. Contudo, o facto de diferirem noutros aspectos não 
significa que não possam ter PEA. 

Com a finalidade de aprofundar o conhecimento acerca do Autismo e suas 
causas, Lorna Wing e vários colegas desenvolveram um estudo epidemiológico com 
crianças diagnosticadas com perturbações de aprendizagem severas ou profundas 
e/ou características do comportamento autista. Entre as conclusões alcançadas neste 
estudo, destacam-se as alterações em três domínios do desenvolvimento, exibindo 
uma tríade de perturbações que se manifesta nos domínios: social, comunicação e 
linguagem, pensamento e comportamento (Wing & Goud, 1979 cit. in Telmo, 2006).   
 Baseada nesta tríade, Siegel (2008) apresenta então nos seguintes domínios: 
comunicação verbal e não verbal, interacção social, e interesses e comportamento.  

1.4.1. COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL 
 Apesar da ausência de linguagem oral ser o primeiro sinal com que os pais se 
preocupam, antes do surgimento da fala observam-se provavelmente outros sinais 
associados à ocorrência de dificuldades. Antes de serem ditas as primeiras palavras, 
as crianças comunicam através do recurso ao olhar persistente, às expressões faciais, 
aos sons e aos gestos. Apesar destes meios de comunicação não serem tão precisos 
como a linguagem oral, ao nível do conteúdo, a comunicação não verbal é um meio 
muito rico na expressão de reacções a acontecimentos que sucedem à criança e 
sentimentos que esta quer transmitir. Em crianças com PEA, esta comunicação 
precoce, não verbal, é normalmente bastante limitada ou ausente (Siegel, 2008). 

Desta forma, os bebés normalmente desenvolvem uma capacidade inata para 
comunicar através de sinais não verbais, tais como expressões faciais cheias de 
emoção, olhar entre um objecto de interesse e outra pessoa, e mostrar o desejo que 
lhe peguem. Contudo, nas crianças com PEA, é um pouco diferente, uma vez que 
estas necessitam de aprender a comunicar de forma não verbal (Siegel, 2008). 

Deste modo, e segundo Barthélémy et al. (2008), o desenvolvimento da 
linguagem nas PEA é ―extremamente‖ variável. Enquanto alguns indivíduos nunca 
adquirem a fala, outros começam a falar, apesar de poderem ter um período em que 
ocorre uma regressão na aquisição desta competência. Do mesmo modo, uns 
parecem ter superficialmente boa linguagem, mas possuem dificuldades de 
compreensão – sobretudo ao nível de conceitos mais abstractos. Para aqueles que 
aprendem a usar a linguagem, ocorrem dificuldades de recepção e expressão.  

É ainda de salientar que todos os indivíduos com PEA revelam algum grau de 
dificuldade nas interacções recíprocas. Estão ainda comprometidas as reacções 
emocionais a abordagens verbais e não verbais por parte dos outros, sendo muitas 
vezes caracterizadas por evasão do olhar, incapacidade de entender expressões 
faciais, ou as mensagens transmitidas pelas posturas ou gestos do outro. Mas tanto na 
forma como no conteúdo, a linguagem tende a ser pouco usual, cujas características 
incluem ecolália (repetição de expressões), prosódia incomum, inversão pronominal e 
invenção de palavras (Barthélémy et al., 2008). Attwood (2008) refere além destas 
características, que indivíduos que adquiriram a fala podem apresentar problema ao 
nível da pragmática, ou ainda apresentar uma fluência verbal extraordinária, como se 
observa na Síndrome da Asperger.  

1.4.2. INTERACÇÃO SOCIAL  
A interacção social atípica assume muitas formas e é considerada o cerne da 

Perturbação Autística (Siegel, 2008). 
 Na criança com PEA, o nível de interesse pelos outros e a vinculação que 
estabelece com eles são qualitativamente muito distintos. Não se trata pois, de as 
crianças com PEA não se relacionarem com os outros, trata-se sim de o efectuarem 
de forma diferente (Siegel, 2008). 

Um dos extremos das PEA ao nível das dificuldades de interacção social com 
os outros, especialmente com os pares, denomina-se a ―criança distante‖, onde esta 
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evita activamente interacções sociais. De seguida, em outro nível encontra-se a 
criança descrita como ―passiva‖, a qual pode tolerar a interacção social com incentivo 
e iniciar o contacto social, mas apenas para aceder a algo que deseje. Outra etapa 
neste continuum é a criança "activa, mas estranha", que quer activamente interagir 
com os outros, usualmente com os adultos, mas que, apesar da motivação para 
socializar, é estranha, devido a uma falta de compreensão social e das habilidades na 
área social (Attwood, 2008). 

Desta forma, na maior parte das crianças com PEA, as interacções são menos 
frequentes e a qualidade dessas interacções é diferente. Estas crianças são por isso 
frequentemente descritas como ―à parte‖, ―isoladas‖ ou ―no seu próprio mundo‖ 
(Siegel, 2008). É ainda importante salientar que há evidências de que os estudantes 
com PEA raramente estabelecem as típicas e longas relações de amizade (Orsmond, 
Krauss & Seltzer, 2004 cit. in Attwood, 2008), devido a estas dificuldades. 

1.4.3. REPORTÓRIO RESTRITO DE INTERESSES E COMPORTAMENTO 
Para Siegel (2008), é usual que a criança com PEA brinque pouco 

frequentemente com brinquedos ou com outros objectos, podendo mesmo vaguear, 
tocando em várias coisas, mas sem nunca se envolver durante muito tempo. 

Tal como nos domínios anteriores, para Attwood (2008) existe um paradigma 
entre os comportamentos e interesses particulares observados em crianças com PEA 
e os estádios de desenvolvimento no que concerne ao desenvolvimento cognitivo. 
Assim, no início do espectro cognitivo encontramos a criança que possui profundos 
problemas de aprendizagem. Esta criança está mais interessada no sensorial do que 
nas qualidades funcionais ou simbólicas dos objectos. Ela explora o mundo através do 
tacto e do paladar e é fascinada pela perspectiva e ordem, organizando itens em 
linhas e examinando objectos a partir de ângulos considerados invulgares. No estádio 
seguinte, a criança encontra-se familiarizada e possui algumas habilidades avançadas 
em actividades como montagem e realização de quebra-cabeças, sendo ainda 
fascinada pelas formas e o uso funcional dos objectos. 

Na entrada para a escola é realizado um teste formal ao nível das habilidades 
intelectuais, onde geralmente é identificado um perfil irregular de desenvolvimento. Tal 
indica que a criança possui um estilo incomum de aprendizagem, uma vez que 
competências académicas, como a leitura ou a contagem, podem ser autodidactas, 
sendo a criança, algumas vezes, precoce no desenvolvimento destas áreas. Também 
podem ocorrer problemas ao nível da capacidade de organização, memória de 
trabalho e gestão do tempo (Adreon & Duroucher, 2007; Williams, Goldstein & 
Minshew, 2006; Verte, Geurts, Roeyersd, Oosterlaan, & Sergeant, 2006 cit. in Attwood, 
2008). 

Algumas crianças desenvolvem ainda capacidades de raciocínio visual que 
estão em notável contraste com as suas competências verbais, tais como: resolução 
de enigmas visuais ou aprendizagem da leitura apesar das limitações de discurso 
(Attwood, 2008). 

Outro aspecto a ter em consideração é a competência imaginativa, que está 
quase sempre comprometida. Enquanto crianças, muitos não conseguem desenvolver 
a brincadeira de faz-de-conta, e isto, por sua vez, limita a sua capacidade de entender 
e representar as intenções e emoções dos outros. Contudo, em alguns casos pode 
surgir esta competência imaginativa, até de forma excessiva, o que não conduz a uma 
melhor adaptação funcional ou participação em jogos sociais com os seus pares. A 
incapacidade de desenvolver a representação interna da mente de outrem também 
afecta a capacidade de antecipar o que pode ocorrer no futuro e de lidar com 
possíveis eventos passados (Barthélémy et al., 2008). 

De acordo com Attwood (2008), no que diz respeito aos interesses, as crianças 
com PEA possuem uma vasta gama de intensos interesses que se podem alterar ao 
longo dos anos. A primeira etapa está relacionada com a preocupação com partes de 
objectos. Desta forma, o interesse pode consistir em fazer girar as rodas de um tractor 
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ou simplesmente manipular interruptores eléctricos. Na etapa seguinte ocorre um 
fascínio por uma categoria específica de objectos, acumulando o maior número de 
exemplares possíveis. Nesta etapa, o jogo da criança pode ser um pouco excêntrico. 
Na etapa seguinte, as crianças adquirem informações e relembram factos sobre um 
tema ou conceito, os quais incluem transportes, animais e materiais electrónicos. 
Apesar de alguns dos interesses serem apropriados ao desenvolvimento da criança e 
típicos do grupo de pares, outros interesses podem ser incomuns. A razão para o 
interesse é geralmente idiossincrática, e não necessariamente porque o tema é 
popular entre os colegas ou a "moda" entre os mesmos (Attwood, 2006 cit. in Attwood, 
2008). O foco de interesse da criança invariavelmente muda, mas quando tal ocorre é 
substituído por outro interesse particular escolhido pela criança (Attwood, 2008). 

Assim sendo, a complexidade e a quantidade de interesses varia segundo o 
nível de desenvolvimento da criança e a capacidade intelectual. Ao longo do tempo há 
uma progressão para interesses mais abstractos ou complexos, tais como períodos da 
história de determinados países ou culturas, o que muitas vezes caracteriza a criança 
com Síndrome de Asperger (Attwood, 2003 cit. in Attwood, 2008). 

Os padrões comportamentais são muitas vezes repetitivos, ritualizados e 
estereotipados, podendo incluir um forte apego, tal como foi referenciado 
anteriormente, a objectos estranhos e bizarros (Barthélémy et al., 2008). 

Há também uma forte resistência à mudança e insistência nos mesmos 
objectos e temas, levando a que ligeiras alterações no ambiente possam causar uma 
profunda preocupação (Barthélémy et al., 2008).  

1.4.4. OUTROS ASPECTOS IMPORTANTES 
Segundo Barthélémy et al. (2008), muitos indivíduos mostram-se hiper ou hipo 

sensíveis aos estímulos do tacto, audição e visão, podendo também haver respostas 
incomuns ao calor e ao frio e/ou dor. 

Assim, na expressão mais severa da sensibilidade sensorial, a criança com 
PEA vive com variados ruídos dissonantes, com sensações visuais que parecem 
cegar, toques e aromas que são percebidos como dolorosos. Neste sentido, a criança 
pode ser hiper-vigilante, sempre na expectativa de uma próxima sobrecarga de 
sensações. A criança apresenta assim uma resposta de sobressalto, que é 
extremamente difícil de inibir, a experiências que outras crianças não encaram como 
dolorosas (Baranek, 2002 cit. in Attwood, 2008). 

O barulho de uma cadeira ao arrastar no chão de uma sala de aula, um cão a 
latir ou o som de motores eléctricos podem conduzir a criança a tapar os seus ouvidos, 
a tentar escapar da situação ou, de alguma forma, impedir tal experiência sensorial. 
Pode também estar presente uma elevada sensibilidade ao grau de intensidade da luz 
natural ou da luz artificial, especialmente a luz fluorescente. O aroma dos perfumes e o 
cheiro dos produtos de limpeza podem ser avassaladores, ao mesmo tempo que o 
cheiro de determinados alimentos pode causar náuseas e vómitos. Além disso, o 
sabor e textura dos alimentos podem ser extremamente desagradáveis, levando a 
uma dieta severamente restrita (Attwood, 2008). 

O continuum de sensibilidade sensorial pode também incluir, tal como referido 
anteriormente, uma visível falta de resposta a algumas experiências sensoriais, e.g., a 
criança pode não comunicar a dor quando ferida ou indicar problemas de saúde 
graves, tal como uma fractura (Attwood, 2008). 

A sensibilidade sensorial pode também levar ao desenvolvimento da 
ansiedade, uma vez que a criança nunca sabe quando uma experiência sensorial 
potencialmente desagradável irá ocorrer (Bellini, 2006; Goldsmith, Van Hülle, Arneson, 
Schreiber, & Gernsbacher, 2006 cit. in Attwood, 2008). 

Desta forma, e de uma maneira geral, às PEA estão normalmente associadas 
outras características não específicas, nomeadamente altos níveis de ansiedade, 
problemas de sono, padrões anormais de alimentação que resultam, às vezes, em 
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perturbações gastrointestinais, graves birras e comportamento auto-agressivo 
(Barthélémy et al., 2008).  

1.5. TEORIAS EXPLICATIVAS 
 A tríade sintomática apresentada anteriormente faz transparecer as PEA como 
sendo um espectro alargado de características com uma grande diversidade de 
comportamentos. Dado este aspecto, surgiu a necessidade de encontrar explicações 
para estes comportamentos observados. Contudo, tendo em conta a grande 
variabilidade do espectro, não é possível encontrar uma teoria que explique todas as 
características, sendo sugeridas assim diferentes teorias que explicam áreas de 
dificuldade distintas, mas que se podem relacionar entre si.  

Existem então três teorias cognitivas principais que tentam explicar as 
características mais frequentemente observadas no autismo: a Teoria da Mente, a 
Teoria do Funcionamento Executivo e a Teoria da Coerência Central. Contudo existem 
outras teorias que explicam alguns comportamentos autísticos como: a Imitação e 
Neurónios Espelho, que tem um importante papel no desenvolvimento da linguagem 
verbal e não verbal; e a Teoria da Diátese Afectiva, que refere que as dificuldades na 
empatia, no pensamento abstracto, nas competências sociais, na linguagem funcional 
e na reciprocidade afectiva, descritas nestas crianças, derivariam de uma falha nuclear 
(Rodrigues, 2010). Contudo, apenas serão desenvolvidas as três primeiras referidas. 

1.5.1. TEORIA DA MENTE 
 A Teoria da Mente, também designada por ―ToM‖ ou ―mentalização‖ (Frith & 
Frith, 2003), é uma das teorias que pode explicar as dificuldades de relação social e 
da comunicação (Baron-Cohen, 1995). Esta teoria, trata da capacidade que cada um 
tem em predizer o comportamento do outro com base na interpretação dos seus 
estados mentais, tendo ainda consciência de que os estados mentais do outro são 
distintos dos próprios. Por estados mentais entendem-se: desejos, crenças, intenções, 
conhecimentos, emoções e objectivos (Frith & Frith, 2003). 

Dada esta teoria, Baron-Cohen (1995) refere que uma eficaz capacidade de 
mentalização é importante para o funcionamento normal da socialização, pois nesta 
está implícita a capacidade de perceber o comportamento do outro.  

Um conhecido teste aplicado a crianças, chamado Tarefa das Crenças Falsas 
(False Belief test – Sally-Ann), possibilitou tirar algumas conclusões no que respeita à 
Teoria da Mente. Neste, conta-se e mostra-se à criança que Sally põe uma bola no 
cesto e sai da sala. Enquanto isso, Ann tira a bola do cesto e mete-a dentro de uma 
caixa. De seguida, pergunta-se à criança "Quando a Sally chegar à sala, onde vai 
procurar a bola?". A resposta óbvia seria dizer cesto, o que pressupõe a 
representação das crenças (estados mentais) da Sally acerca da situação (Wimmer & 
Perner, 1983; Wellman & Cross, 2001 cit. in Hooker, Verosky, Germine, Knight, & 
D´Esposito, 2008). Contudo, quando os investigadores aplicaram este teste a crianças 
de 4 anos com e sem autismo, apenas aquelas com um desenvolvimento dito normal 
responderam correctamente, sendo que as crianças com PEA indicaram que Sally iria 
procurar a bola na caixa, pois não têm a capacidade de perceber que o que elas 
visualizaram é diferente do que a Sally viu, i.e., que os estados mentais do outro são 
diferentes dos seus próprios (Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985 cit. in Hooker et al., 
2008).  

Este e outros estudos evidenciam assim que existe um défice na teoria da 
mente das crianças com autismo. A este défice dá-se a designação de ―Cegueira 
Mental‖ (Mindblindness), o qual traduz a dificuldade que as pessoas com PEA têm em 
se colocar no lugar do outro e prever ou imaginar o que o outro está a sentir ou pensar 
em determinada situação (Baron-Cohen, 1995). Segundo Bosa (2001), a ―Cegueira 
Mental‖ acarretaria défices na linguagem e no comportamento social como um todo. 
Os distúrbios no comportamento social reflectiriam a dificuldade em dar um sentido ao 
que as pessoas pensam e ao modo como se comportam, enquanto os défices de 
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linguagem seriam uma consequência da incapacidade destas crianças comunicarem 
os seus estados mentais a outras pessoas.  

Também a empatia é uma capacidade comprometida, pois requer que a 
pessoa seja capaz de se colocar no lugar do outro, não só reconhecendo as suas 
emoções, mas também sendo capaz de as partilhar (Singer, 1985, 2006 cit. in Hooker 
et al., 2008).   
 A Teoria da Mente explica então os défices comunicativos, sociais e 
imaginativos. Torna-se assim compreensível a dificuldade que as pessoas com 
autismo têm na relação com o outro, pois não têm esta capacidade de prever o seu 
comportamento, perceber o que este está a pensar ou sentir, ou até quais as suas 
necessidades, fazendo com que a resposta numa situação social ou de comunicação 
nem sempre seja a mais adequada. 

1.5.2. TEORIA DA COERÊNCIA CENTRAL  
 De acordo com Frith (1989), não é possível explicar alguns aspectos do 
funcionamento do autismo apenas pela Teoria da Mente, nomeadamente a insistência 
na semelhança ou a maior atenção relativamente aos detalhes em detrimento da 
globalidade. Assim, estas foram abordadas e estudadas desenvolvendo-se a Teoria da 
Coerência Central. Esta teoria baseia-se na capacidade que as pessoas têm em juntar 
os pormenores para compreender uma situação de uma forma global, para generalizar 
e extrair conceitos, de modo a constituir um significado de nível superior, tendo em 
conta o contexto (Frith & Happé, 2003). A coerência central traduz-se assim como um 
tendência espontânea do desenvolvimento típico dos indivíduos que lhes permite 
integrar o detalhe num todo – processamento gestáltico (Frith, 1989). 
 No sentido de descrever esta capacidade nas pessoas com PEA, surge o Teste 
da Figuras Embutidas (Embedded Figures Test) que pede ao sujeito que identifique 
uma forma o mais rápido possível, forma esta que está integrada numa imagem maior 
e mais complexa (Baron-Cohen, 1998). Este teste foi aplicado por Shah & Frith (1983 
cit. in Baron-Cohen, 1998) a crianças com PEA e a crianças com desenvolvimento dito 
normal, no sentido de perceber se existe um talento inato nas crianças com PEA, 
tendo estas mostrado uma prestação superior ao pressuposto para a sua idade 
mental. Também um teste feito com adultos referiu que os indivíduos com PEA são 
mais rápidos a dar as respostas pretendidas (Jolliffe & Baron-Cohen, 1997 cit. in 
Baron-Cohen, 1998). Resultados como estes fazem concluir que as pessoas com PEA 
têm alguma dificuldade no processamento gestáltico, o que resulta em falhas no 
processamento de informação e numa ―fraca coerência central‖ (Frith, 1989). 
 Como referem López, Leekam e Arts (2008), também em 1970, Hermelin e 
O'Connor propuseram que as crianças com autismo têm um comprometimento 
cognitivo na capacidade de integrar informações  

Desta forma, a falta de coerência central, explica o défice das pessoas com 
PEA em juntar os pormenores de uma forma globalizante para dar coerência a uma 
acção (Frith & Happé, 2003). Tendo em conta que, segundo esta descrição, as 
pessoas com PEA têm uma grande tendência para se focar nos pormenores, 
compreendem-se os referidos interesses mais abstractos e complexos muitas vezes 
observados (e.g., decorar uma lista telefónica). Percebem-se também algumas 
obsessões baseadas na preocupação com o detalhe, ou ainda a atenção dirigida para 
um pormenor.     

1.5.3. TEORIA DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS 
De forma a explicar os défices não sociais da tríade sintomática da perturbação 

autista, surge a Teoria da Funções Executivas. Esta traz alguns esclarecimentos no 
que diz respeito aos interesses restritos, comportamentos repetitivos e às dificuldades 
em gerir as solicitações da vida diária (Griffith, Pennington, & Wehnerq, 1999).  

Antes de mais é importante descrever o que são as funções executivas. Welsh 
e Pennington (1988 cit. in Griffith, et al., 1999) definem a função executiva como sendo 
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"a capacidade de manter uma adequada resolução de problemas para definir a 
realização de um objectivo futuro". Algumas capacidades cognitivas correspondentes 
à função executiva incluem o planeamento, flexibilidade de pensamento e acção, 
inibição e controlo da impulsividade, representação mental, memória de trabalho, 
gestão do tempo e das prioridades e o recurso a novas estratégias (Griffith et al., 
1999; Attwood, 2008). 

A hipótese de um comprometimento da função executiva, como défice 
subjacente à PEA, surgiu da semelhança entre o comportamento de indivíduos com 
disfunção cortical pré-frontal e com PEA. Entre estes comportamentos, salientam-se a 
inflexibilidade (expressa através das actividades ritualizadas e repetitivas), a 
perseverança, o foco no detalhe em detrimento do todo, a dificuldade em gerar novos 
tópicos durante o faz-de-conta e as dificuldades no relacionamento interpessoal, que 
podem ser explicadas pelo comprometimento funcional do lobo cerebral frontal (onde 
se processam as funções executivas) (Duncan, 1986, cit. in Bosa, 2001). 

Um estudo de Belmonte (2000, cit. in Bosa, 2001) obteve resultados que 
apontaram para uma anormalidade no processo de divisão da atenção frente a 
estímulos, caracterizada por uma falha nos dois hemisférios cerebrais,em operar 
independentemente. Esta abordagem explica os sintomas autísticos – isolamento 
social e estereotipias – como resultado de uma dificuldade em modular a experiência 
sensorial. Desta forma, as pessoas com autismo podem experienciar uma sobrecarga 
sensorial durante a interacção social, e como forma de ―fugir‖ dessa sobrecarga, 
apresentam um isolamento social e estereotipias, onde os comportamentos mais 
simples, traduzidos por obsessões, são repetidos incansavelmente. 

O desempenho inflexível que os indivíduos com autismo demonstraram, 
repetidas vezes, no Wisconsin Card Sorting Test (WCST) foi definido como "stuck-in-
set" de perseverança (Sandson & Albert, 1984, cit. in South, Ozonoff, & McMahon, 
2007), no qual a pessoa é incapaz de mudar o modo de pensamento, apesar de ter 
um feedback explícito de que o modo actual está incorrecto. Esta forma de resposta 
pode ser logicamente relacionada com os comportamentos repetitivos na vida diária: 
indivíduos que demonstrem tais resultados no WCST, ou outras medidas de funções 
executivas, também podem ser susceptíveis de uma reprodução persistente de difícil 
interrupção de actividade ou da fala, de uma rotina rígida, de um interesse circunscrito, 
ou de um padrão motor do movimento (South et al., 2007). 

1.6. DIAGNÓSTICO 
O DSM-IV-TR, acrónimo de Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders of the American Psychiatric Association, publicado em 2000, especifica que 
as PEA envolvem limitações tanto nas relações sociais como na comunicação verbal e 
não verbal, e na variedade dos interesses e comportamento. Deste modo, existem 
cinco diagnósticos específicos das PEA. Estes incluem a Perturbação Autística, a 
Perturbação de Asperger, Perturbação de Rett, a Perturbação Desintegrativa da 
segunda infância e a Perturbação Global do Desenvolvimento sem outra 
especificação, onde se inclui o Autismo Atípico.  

Os doze critérios de diagnóstico da Perturbação Autística, constante no DSM-
IV-TR, encontram-se agrupados em três áreas, nomeadamente no desenvolvimento 
social, comunicação, e actividades e interesses.  

Para que seja estabelecido um diagnóstico de Perturbação Autística, 
recorrendo aos critérios constituintes do DSM-IV-TR, um indivíduo tem de preencher 
positivamente seis dos doze critérios. Pelo menos dois desses critérios positivos 
devem reflectir dificuldades na área do desenvolvimento social, outros dois na área da 
comunicação e pelo menos dois outros devem reportar-se a actividades e interesses 
atípicos. Um dos sintomas tem de se manifestar antes dos 36 meses de idade. 
 Desta forma, para ser diagnosticada uma Perturbação Autística, tem de se 
verificar pelo menos dois itens da parte A, um da B e um da C, sendo que pelo menos 
seis itens, no total, têm de estar presentes. Os indivíduos que responderem de forma 
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positiva a um menor número de critérios são diagnosticados como apresentando 
perturbação global do desenvolvimento. 
 

A. Défice qualitativo na interacção social: 
1. Acentuado défice no uso de múltiplos comportamentos não verbais, tal 

como contacto ocular, expressão facial, postura corporal e gestos 
reguladores da interacção social; 

2. Incapacidade para desenvolver relações com os companheiros, 
adequadas ao nível de desenvolvimento; 

3. Ausência da tendência espontânea para partilhar com os outros prazeres, 
interesses ou objectivos; 

4. Falta de reciprocidade social ou emocional. 
B. Défices qualitativos na comunicação: 

1. Atraso, ou total ausência, de desenvolvimento da linguagem oral (não 
acompanhado de tentativas para compensar através de modos de 
comunicação alternativos, tal como gestos ou mímica);  

2. Acentuada incapacidade na competência para iniciar ou manter uma 
conversação com os outros, apesar de os sujeitos terem um discurso 
adequado; 

3. Uso estereotipado e repetitivo da linguagem ou linguagem idiossincrática; 
4. Ausência de jogo realista espontâneo e variado, ou de jogo social 

imitativo adequado ao nível do desenvolvimento. 
C. Padrões de comportamento, interesses ou actividades repetitivas, 

restritas e estereotipadas: 
1. Preocupação absorvente com ou mais padrões de interesse 

estereotipados e restritos, anómalos quer em intensidade ou em 
objectivo; 

2. Adesão aparentemente compulsiva a rotinas ou rituais específicos não 
funcionais; 

3. Maneirismos motores estereotipados e repetitivos (e.g., sacudir as mãos 
ou os dedos, rodar as mãos ou movimentos complexos de todo o corpo); 

4. Preocupação persistente com partes de objectos. 
 

Um outro manual de diagnóstico é o CID-10, acrónimo de Internacional 
Classification of Disease. O seu processo de criação e actualização é assegurado pela 
Organização Mundial de Saúde, surgindo com este novos critérios de diagnóstico do 
autismo. É ainda relevante salientar as estreitas correspondências entre os critérios de 
diagnóstico de autismo do DSM-IV-TR e os do CID-10. Assim, é bastante invulgar uma 
criança à qual seja diagnosticado autismo com base no DSM-IV-TR não o ser também 
de acordo com os critérios do CID-10, e vice-versa. 

A. Presença de desenvolvimento anormal ou de défices em pelo menos uma 
das seguintes áreas, com início antes dos três anos: 
1. Linguagem receptiva ou expressiva, usada na comunicação; 
2. Desenvolvimento de vinculação e/ou de interacção social selectiva; 
3. Jogo funcional e/ou simbólico. 

B. Défices qualitativos na interacção social: 
1. Incapacidade de usar de forma adequada o contacto ocular, as 

expressões faciais, a postura corporal e os gestos reguladores da 
interacção social; 

2. Incapacidade para desenvolver (de forma adequada) relações com os 
pares que envolvam a partilha de interesses, de actividades e de 
emoções; 

3. Raramente procura ou recorre a outras pessoas para receber conforto e 
afecto em momentos de tensão ou de angústia e/ou para oferecer 
conforto e afecto a outros, quando se mostram angustiados ou tristes; 
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4. Ausência de partilha de prazer, em termos de satisfação pela felicidade 
de outras pessoas e/ou procura espontânea de partilhar o seu próprio 
prazer através do envolvimento com outros; 

5. Falta de reciprocidade social e emocional, revelada por uma deficiente 
resposta ou por resposta desviante às emoções de outras pessoas; e/ou 
ausência de modulação do comportamento em resposta ao contexto 
social e/ou fraca integração de comportamentos sociais, emocionais e de 
comunicação. 

C. Défices qualitativos na comunicação: 
1. Atraso, ou total ausência, de linguagem oral não acompanhado por 

tentativas para compensar através do recurso a gestos ou mímica, como 
formas alternativas de comunicação; 

2. Incapacidade relativa para iniciar ou manter uma conversação, não se 
verificando reciprocidade nem reacção à comunicação por parte de 
outras pessoas; 

3. Uso estereotipado e repetitivo da linguagem e/ou uso idiossincrático de 
palavras ou de expressões; 

4. Volume de voz, entoação, velocidade, ritmo e acentuação anormais; 
5. Ausência de jogo realista variado e espontâneo, ou (quando o indivíduo é 

muito novo) de jogo social imitativo. 
D. Padrões de comportamento, interesses e actividades restritas, repetitivas 

e estereotipadas: 
1. Preocupação absorvente por padrões estereotipados e restritivos; 
2. Ligações específicas a objectos inusitados; 
3. Adesão, aparentemente compulsiva, a rotinas ou a rituais específicos e 

não funcionais; 
4. Maneirismos motores estereotipados e repetitivos que envolvem o 

sacudir ou rodar as mãos/os dedos, ou movimentos complexos de todo o 
corpo; 

5. Preocupação com partes de objectos ou com elementos não funcionais 
de brinquedos; 

6. Agitação provocada por pequenas mudanças triviais não funcionais do 
ambiente. 

E. O quadro clínico não é atribuível a outras perturbações globais do 
desenvolvimento, nem a uma perturbação da linguagem receptiva associada a 
problemas sociais e emocionais específicos, a uma perturbação de vinculação 
reactiva, a deficiência intelectual e desenvolvimental à qual esteja associada 
uma perturbação emocional/comportamental, ou a esquizofrenia de 
manifestação pouco usualmente precoce. 

1.7. OUTRAS PERTURBAÇÕES ASSOCIADAS 
Além da Perturbação Autística foi também possível trabalhar com crianças e 

adolescentes com patologias distintas durante o estágio. Deste modo, torna-se 
pertinente realizar uma breve referência à Perturbação de Rett, a qual apresenta um 
diagnóstico diferenciado da Perturbação Autística, ainda que dentro da mesma 
categoria. De seguida é também efectuada uma referência às Dificuldades Intelectuais 
e Desenvolvimentais (DID), anterior Deficiência Mental, pois, como se pode verificar 
no DSM-IV-TR, as PEA estão muitas vezes associadas a um certo grau de DID. 
Assim, de seguida, encontra-se uma breve abordagem às perturbações caracterizadas 
por estarem associadas à DID – Síndrome de Down, Síndrome do X Frágil e Esclerose 
Tuberosa (Sampaio et al., 2002). 

 

1.7.1. PERTURBAÇÃO DE RETT 
De acordo com o DSM-IV-TR, a Perturbação de Rett caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de múltiplos défices específicos após um período de considerável 
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funcionamento normal. Os indivíduos possuem assim um período de desenvolvimento 
pré-natal e perinatal aparentemente normais, com um desenvolvimento psicomotor 
também aparentemente normal durante os primeiros cinco meses de vida (Sampaio et 
al., 2002). 

De acordo com Siegel (2008), acredita-se que a Perturbação de Rett tem 
origem genética, uma vez que atinge exclusivamente crianças do género feminino e é 
caracterizada por um típico movimento manual semelhante ao que se realiza ao 
escrever ou lavar as mãos, o qual tem de ter uma conotação frequente para que seja 
estabelecido o diagnóstico. Esta perda de aptidões manuais intencionais, previamente 
adquiridas, ocorre entre os 5 e os 30 meses de idade (Sampaio et al., 2002). Esta 
perturbação é causada por mutações no gene MeCP2, perturbando o desenvolvimento 
do cérebro (Siegel, 2008). É uma perturbação extremamente rara (Attwood, 2008). 
 Como refere o DSM-IV-TR, esta desordem neurológica progressiva é ainda 
caracterizada pela desaceleração do crescimento craniano (microcefalia adquirida) 
entre os 5 e os 48 meses de idade, apesar de ao nascimento se apresentar normal. 
Relativamente ao envolvimento social, este diminui nos primeiros 5 anos depois do 
início da síndrome, ainda que a interacção social possa surgir mais tarde. Verifica-se 
ainda o aparecimento de má coordenação da marcha (espasticidade) ou de 
movimentos do tronco. Por fim, surge uma incapacidade grave no desenvolvimento da 
linguagem receptiva-expressiva com grave atraso psicomotor (Sampaio et al., 2002) e 
a existência de convulsões e elevada necessidade de apoio na realização das 
necessidades quotidianas (Attwood, 2008).  

 

1.7.2. DIFICULDADE INTELECTUAL E DESENVOLVIMENTAL 
De acordo com o DSM-IV-TR, a Deficiência Mental, actual Dificuldade 

Intelectual e Desenvolvimental, é caracterizada por um funcionamento intelectual 
global inferior à média que é acompanhado por limitações no funcionamento 
adaptativo. Esta pode ter variadas etiologias e ser considerada uma via final comum 
de vários processos patológicos que afectam o funcionamento do sistema nervoso 
(Sampaio et al., 2002).  

No que refere às perturbações e características associadas a esta patologia, o 
DSM-IV-TR apresenta vários factores predisponentes, sendo os principais: 
hereditariedade, onde se encontram a Esclerose Tuberosa, a Síndrome de Down e 
a Síndrome do X Frágil; alterações precoces do desenvolvimento embrionário, onde 
está também incluído a Síndrome de Down; influências ambientais; perturbações 
mentais, que incluem a Perturbação Autística e outras PGD; problemas de gravidez 
ou perinatais; e estados físicos gerais adquiridos na primeira infância ou infância 
(Sampaio et al., 2002). 

 
 Esclerose Tuberosa 

A Esclerose Tuberosa é uma doença rara transmitida de forma autossómica 
dominante, caracterizada pelo desenvolvimento de lesões hipertróficas, benignas, 
conhecidas como hamartomas2, localizados em múltiplos órgãos, mais frequentemente 
no rim, cérebro, pele, pulmão e coração. Como indicam Lendvay e Marshal (2003), a 
Esclerose Tuberosa refere-se a mutações nos dois genes supressores tumorais, TSC1 
e TSC2, que estão ligados à evolução das lesões hamartomatosas, e apresenta uma 
grande variabilidade de manifestações clínicas que se caracterizam pela tríade 
proposta por Vogt no século XX: convulsões, atraso mental e angiofibromas faciais 
(Lendvay & Marshal, 2003; Ferreira, Nogueira, Ferreira, Neves, & Taveira, 2010).   

Esta patologia é frequentemente associada a perturbações do 
desenvolvimento e do comportamento, podendo incluir traços autistas na sua 
descrição. Contudo, podem surgir algumas dificuldades na identificação da Esclerose 

                                                
2
 Hamartoma – trata-se de um tumor benigno resultante de uma malformação no 

desenvolvimento de um órgão (Houghton Mifflin Company, 2007). 
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Tuberosa num caso de autismo infantil, principalmente no início da doença. Deve 
assim ser realizado um despiste desta doença com regularidade, com base nos seus 
critérios de diagnóstico (Reich, Leonir, Malvy, Perrot, & Sauvage, 1997).  

Seri, Cerquiglini, Pisani e Curatolo (1999) referem também o autismo como 
uma frequente manifestação da Esclerose Tuberosa, tendo reportado mais de 60% 
dos pacientes com esta associação. Esta presença ocorre em associação com lesões 
corticais e subcorticais que envolvem os lobos temporais (Seri et al., 1999). Também 
Curatolo, Portfirio, Manzi e Seri (2004) indicam que evidências recentes 
sugerem que o início precoce da epilepsia refractária, bem como deficits funcionais 
associados a lesões anatómicas nos lobos temporais dos sujeitos com Esclerose 
Tuberosa podem ser associados ao autismo. Esta associação de perturbações 
apresenta um vasto leque de sintomatologias, entre as quais: dificuldades de carácter 
comportamental, de comunicação e nas relações sociais; a existência de um certo 
grau de DID; e distúrbios da alimentação (Reich et al., 1997). 

 

 Síndrome de Down 

A Síndrome de Down, também designada de Trissomia 21 (T21), é definida 
como uma alteração da organização genética e cromossómica do par 21, ao nível da 
presença total ou parcial de um cromossoma extra, ou de alterações de um dos 
cromossomas deste par. Esta alteração resulta de um processo irregular da divisão 
celular que pode ter uma origem acidental, circunstancial ou numa predisposição 
hereditária de um dos progenitores (Morato, 1995). 

Sobre a perspectiva de Touwen (1990, cit. in Morato, 1995) no que refere ao 
desenvolvimento e aprendizagem das crianças com esta síndrome, estes não deixam 
de ser normais comparativamente com os das crianças sem esta síndrome, 
apresentando-se contudo mais lento e atrasado. Morato (1995) indica que deve 
contudo estar presente que, o processo de desenvolvimento motor e cognitivo da 
criança com Síndrome de Down, deve ser visto como diferente em importantes 
aspectos quando comparado com o das crianças sem esta síndrome.  

 
 Síndrome do X Frágil 

A Síndrome do X Frágil, como acima referido, trata-se de uma forma de DID 
com origem hereditária. Esta é identificada através da análise de uma região particular 
do cromossoma X do indivíduo, de forma a verificar se existe uma quebra parcial ou 
um ponto frágil na cadeia de materiais que compõem este cromossoma. Em termos 
genéticos, as pessoas do género feminino apresentam dois cromossomas X, e assim, 
se algum deles for afectado por esta anomalia terá o outro cromossoma X para 
compensar. Compreende-se assim a razão pela qual existe um menor número de 
indivíduos de género feminino com problemas associados à Síndrome do X Frágil 
(Siegel, 2008). 

A investigação indica também que cerca de um terço dos indivíduos com este 
síndrome apresenta sinais de PEA, sendo inferior a proporção daqueles que 
preenchem os critérios para diagnóstico de Perturbação Autística (Siegel, 2008). A 
mesma autora refere que quando se verifica esta última é assumido um conjunto de 
sintomas característico. Assim, genericamente, os indivíduos ―Autistas‖ com Síndrome 
do X Frágil tendem a estabelecer muito pouco contacto ocular, exibem movimentos 
corporais estereotipados quando sujeitos a muita pressão, o volume da voz é elevado, 
a fala é rápida e verifica-se uma significativa ocorrência de ecolália (Siegel, 2008).  
 

1.8. METODOLOGIAS DE INTERVENÇÃO 
 Existem várias metodologias de intervenção que podem ser aplicadas tanto em 
contexto escolar, como terapêutico ou até familiar. Neste trabalho será aprofundada a 
metodologia TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related 
Communication handicapped CHildren) de Eric Shopler, e a metodologia ABA (Applied 
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Behavior Analysis), ambas especificamente desenvolvidas para a intervenção com 
crianças com PEA. Será ainda descrito o programa PECS (Picture Exchange 
Communication Syste), uma vez que é também frequentemente utilizado na 
intervenção com esta população.   
 

1.8.1. TEACCH 
O Programa TEACCH foi criado na década de 70, na divisão de Psiquiatria da 

Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte (EUA), por Eric Shopler e 
seus colaboradores, com o objectivo principal de ajudar a criança com PEA a crescer 
e a melhorar os seus desempenhos e capacidades adaptativas de modo a atingir o 
máximo de autonomia ao longo da vida. Em Portugal, o programa está em prática 
desde 1966, como resposta educativa aos alunos com PEA em escolas de ensino 
regula (Gonçalves et al., 2008).  

Em termos práticos este programa recorre à utilização de reforços, ao ensino 
individualizado, ao uso de informação visual, às rotinas de trabalho, à estruturação 
física e à redução de estímulos distrateis como estratégias específicas de ensino para 
crianças com PEA (Kwee, 2006; Soares, 2011). Assim, nestas salas o trabalho é feito 
aproveitando as capacidades auditivas e visuais, memorização de rotinas funcionais e 
interesses especiais destas crianças para o ensino das habilidades de comunicação, 
organização e prazer na partilha social (Gonçalves et al., 2008). Para isso é usada a 
organização do espaço, do tempo, dos materiais e das actividades como uma 
estratégia de trabalho.  

As salas de ensino estruturado encontram-se divididas em várias áreas de 
trabalho e lazer, sendo cada espaço dirigido apenas para determinada tarefa e em 
função das actividades específicas. Esta organização permite facilitar os processos de 
aprendizagem e de autonomia das pessoas com PEA e diminuir os problemas de 
comportamento (Gonçalves et al., 2008). Neste espaço as fronteiras e áreas devem 
ser bem definidas, proporcionando uma melhor organização e estabilidade do aluno, e 
a criança deve compreender o que é esperado que se faça em cada um dos espaços 
(Gonçalves et al., 2008), orientando-se por um horário individual previamente definido.  

Segundo os mesmo autores, as 
diferentes áreas criadas podem ser 
observadas na seguinte figura e dizem 
respeito a:  

(1) Área de transição – onde se 
encontram os horários individuais e as pistas 
visuais que informam sobre onde, quando e o 
que fazer durante o dia;  

(2) Reunião – área para desenvolver 

actividades que promovam a comunicação e 
interacção social. Estas podem ser realizadas 
em vários momentos do dia, desde que todas as crianças estejam presentes;                                        

(3) Aprender – ensino individualizado onde se desenvolve a atenção e a 
concentração, ao mesmo tempo que novas tarefas são trabalhadas e consolidadas 
com o aluno. Estas devem basear-se em estímulos visuais, previamente organizados;  

(4) Trabalhar – onde se pretende que o aluno trabalhe de forma autónoma as 
actividades já aprendidas;  

(5) Brincar – aqui as crianças desenvolvem actividades de lazer, onde podem 
brincar, trabalhar o jogo simbólico, desenvolver actividades criativas, actividades de 
relaxação e onde são permitidas as estereotipias das crianças; 

(6) Trabalho de grupo – nesta área todo o grupo poderá desenvolver 
trabalhos em conjunto. Nesta todos os alunos devem participar independentemente do 
nível de funcionamento, dando oportunidade para desenvolver formas de interacção e 
de partilha com os pares;  

 
Ilustração 1 – Planta de uma sala de 
Ensino Estruturado 
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(7) Computador – esta pode ser uma área autónoma, com ajuda ou em 
parceria. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) podem ser utilizadas 
para ultrapassar eventuais dificuldades de reprodução gráfica, generalização de 
aprendizagens, de atenção e de motivação. Pode ainda trabalhar a coordenação 
óculo-manual, entendimento de conceitos, manifestação de conhecimentos e 
exploração de outros meios de comunicação. 

 
As UEEA frequentadas no âmbito deste estágio apresentam-se muito 

semelhantes no que diz respeito à sua organização e estruturação, seguindo as 
orientações da metodologia TEACCH, apesar de terem as suas especificidades no 
que respeita à decoração e ao aproveitamento de cada espaço. De uma forma geral 
estas salas apresentam uma divisão clara dos espaços através do uso de armários e 
encontram-se várias pistas visuais indicam cada uma das zonas, o material arrumado 
e até o material pertencente a cada um, e.g., o nome de cada aluno nas costas da sua 
cadeira. Relativamente à área de transição, no âmbito do estágio, foram observados 
dois estilos, um em que os horários de todos os alunos se encontram juntos 
geralmente no quadro de ardósia da sala, e outro em que o horário de cada aluno se 
encontra junto da sua zona de trabalho. As áreas de trabalho, geralmente encontram-
se viradas para a parede de forma a isolar o aluno de estímulos distrateis.  

Foi ainda possível notar uma diferença entre as UEEA das escolas de 1º ciclo e 
a do 2º e 3º ciclo. Nesta última não se observam tantas divisórias, tornando-se assim 
um espaço mais amplo. Os horários são igualmente diferentes, encontrando-se um 
planeamento semanal sem imagens. A maior diferença no que respeita às orientações 
da metodologia TEACCH, diz respeito à área do brincar, onde neste caso abrange 
uma zona de lazer com um sofá para os alunos relaxarem. Encontram-se de seguida 
dois exemplos de UEEA, onde se pode observar a organização de cada espaço. 

Como indica Gonçalves et al. (2008), não se trata apenas da organização 
espacial, mas também temporal. A criação de um horário é um meio eficaz para a 
comunicação e interiorização de conceitos, sendo também uma forma de fornecer ao 
aluno a noção de sequência e ajudando-o na antecipação de acontecimentos. Desta 
forma, a criança vai conseguir organizar-se e diminuir a ansiedade e os 
comportamentos disruptivos, aumentando a flexibilidade e a capacidade de aceitação 
da alteração das rotinas. Este horário, bem como o plano de trabalho em si, estão 
disponíveis em materiais de suporte visual e manipulativo, para facilitar a organização 
da criança de forma autónoma.  

É na área de transição ou de trabalho que se encontram os horários de cada 
aluno. Por ordem, a criança tira do horário o cartão que indica para que área se deve 
dirigir ou faz uma cruz em frente da palavra referente à tarefa, ou num nível mais 
avançado já não precisa de referenciar. Após concluída a tarefa a criança dirige-se 
novamente à área de transição para retirar o próximo cartão ou assinalar no horário 
(ou não) a próxima tarefa, e assim sucessivamente. Este método permite que a 
criança tenha o seu trabalho e tempo organizados de forma bastante funcional e 
perceptível, facilitando a interiorização de conceitos e a comunicação. 

Vários estudos acerca do programa TEACCH foram feitos desde que este foi 
desenvolvido, tanto a um nível educacional, como clínico, sendo validado 
cientificamente (TEACCH PROGRAMME, 2010). Num estudo com um grupo de 18 
crianças com autismo, Eric Schopler demonstrou que a informação visual é a mais 
fácil de ser processada, tendo sido o programa TEACCH estruturado com base neste 
pressuposto. Segundo a ―Division TEACCH‖ (TEACCH PROGRAMME, 2010) uma 
sala organizada de forma clara, concreta e que providencia informação visual 
significativa, ajuda no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos com PEA. Um 
estudo feito por Schopler, Brehm, Kinsbourn e Reichler (1971 cit. in TEACCH 
PROGRAMME, 2010) demonstrou ainda a eficácia deste programa de ensino 
estruturado, ao verificar uma melhoria na capacidade das crianças em prestar 
atenção, em estabelecer relações, na afectividade e no comportamento. 
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1.8.2. PECS 
 Como já acima referido, os indivíduos com PEA podem revelar, distúrbios de 
linguagem, um atraso na aquisição da fala e/ou padrões atípicos no desenvolvimento 
da comunicação (Walter, 2000), incapacidades estas que podem comprometer a 
comunicação verbal e não-verbal destes indivíduos. Rivière e Belinchon (1982 cit. in 
Walter, 2000) destacaram a necessidade de se estabelecer uma relação com estas 
crianças, que tenha como objectivo implementar alguma comunicação de forma 
natural e significativa. Na mesma linha de pensamento, Kiernan (1983 cit. in Walter, 
2000) referiu que os sinais e símbolos devem ser usados na comunicação, o que pode 
levar ao desenvolvimento de competências complexas de comunicação e da fala. 
Assim, estratégias visuais e de imagem, tais como as usadas no PECS mostram uma 
melhoria promissora no desenvolvimento das competências da fala e da linguagem 
(Ganz, Simpson, & Corbin-Newsome, 2007). 
 O PECS utilizado no Programa para Autistas de Delawar (USA), foi um sistema 
aumentativo de comunicação por troca de cartões com imagens, que permitiu que 
muitos jovens com PEA adquirissem as competências de comunicação necessárias 
num contexto social. Este sistema foi proposto por Frost e Bondy na década de 80, e 
desenvolvido no Delaware Autistic Program. O PECS consta de um manual de treino 
de comunicação alternativa, proposto pelos autores em 1994, sendo desenvolvido 
para crianças com PEA e outros distúrbios da comunicação (Walter, 2000). O treino é 
realizado com dois técnicos e deve ser generalizado para os diversos contextos que o 
sujeito frequente, como a escola, a casa e a comunidade (Sousa, 2011b). 

O uso do PECS é então dirigido a crianças de idades baixas, acabando 
também por ser usado em alunos mais velhos e adultos, sem discurso verbal ou 
linguagem pouco estruturada. Este é considerado um sistema aumentativo de 
comunicação, uma vez que também se dirige para crianças que não desenvolveram 
um discurso para além da palavra-chave. Finalmente é usado com crianças que 
apresentam comportamentos desadequados por não se conseguirem fazer entender 
correctamente (Sousa, 2011b).      

O referido treino, serve exactamente para ensinar o indivíduo a usar o sistema 
PECS como meio de comunicação. Contudo, o objectivo final será desenvolver a 
linguagem verbal, independente do PECS. Para isso, o treino processa-se ao longo de 
seis fases, havendo uma fase de preparação anterior onde são escolhidos os reforços 
usados. Após escolhidos os reforços referentes às preferências da criança, inicia-se o 
treino usando os reforços escolhidos como incentivo para a criança iniciar a interacção 
com o outro. Ao longo das fases o trabalho faz-se no sentido de tornar os pedidos da 
criança mais espontâneos, retirando progressivamente as ajudas dadas 
proporcionando maior autonomia à criança na comunicação com o outro. O processo é 
também acompanhado por verbalizações da parte do adulto, incentivando a criança 
verbalizar também os seus pedidos. Por fim pretende-se que a criança seja capaz de 
comunicar com os outros em qualquer contexto, seja por meio dos cartões ou da 
própria fala (Sousa, 2011b).   

Ao longo de todo este processo deve ser realizada uma redução das ajudas e 
pistas, de forma a que o sujeito se torne autónomo na utilização do seu caderno de 
comunicação. As imgens podem também ir reduzindo de tamanho, até ficarem apenas 
as palavras, pois torna-se mais viável em termos de portabilidade, ou mesmo da 
formulação de frases complexas, para quem não passa à linguagem verbal. É também 
importante frizar que o objectivo final deste programa é que o sujeito desenvolva uma 
linguagem verbal, devendo assim esta ser bastante estimulada ao longo do programa 
(Sousa, 2011b). 
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1.8.3. ABA 
O ABA3 é um método advindo do campo científico do behaviorismo que 

observa, analisa e explica a associação entre o ambiente, o comportamento humano e 
a aprendizagem. É uma abordagem que visa a modificação de comportamentos 
(Sousa, 2011a), debruçando-se na configuração do ambiente de forma a permitir que 
as crianças aprendam com maior facilidade (Saffran, 2010). 

Deste modo, o ABA é reconhecido como um método científico essencial na 
educação e intervenção de crianças com PEA (Simpson, 2001 cit. in Leite, 2005). 
Contudo, este é dirigido não só a crianças com PEA, mas também a crianças com 
outras perturbações do desenvolvimento, sendo indicado para todas as idades. Assim 
sendo, e em primeiro lugar, é fundamental conhecer as variáveis que mantêm um 
comportamento, para que a partir desse conhecimento se proponham formas 
alternativas de se alcançar a mesma consequência com um comportamento diferente 
(Leite, 2005). Ou seja, a partir da manipulação dos ambientes físico e social dos 
indivíduos, procuram-se ensinar habilidades necessárias, mas que estão ausentes ou 
encontram-se lesadas no reportório da pessoa com PEA (Goulart & Assis, 2002). 

Segundo Braga-Kenyon et al. (2002 cit. in Checchia, 2009), o uso do ABA é 
baseado em quatro passos principais: avaliação inicial, definição dos objectivos a 
alcançar, elaboração do plano de procedimentos a adoptar e avaliação dos resultados 
obtidos. O plano de intervenção a ser seguido depende de cada criança, mas 
geralmente é amplo, cobrindo competências académicas, de linguagem, sociais, de 
autonomia, motoras e de jogo simbólico (Sousa, 2011a). 

O ponto central deste programa é ensinar por etapas os pré-requisitos para que 
seja possível que a criança aprenda naturalmente. Inicialmente podem usar-se 
reforços ―comestíveis‖ e passar depois a uma gama muito mais ampla de reforços. No 
ABA, as competências que mais frequentemente conduzem à aprendizagem são: a 
motivação, a auto-disciplina e a curiosidade (Saffran, 2010). 

O Ensino por Tentativas Discretas (Discrete Trial Teaching – DTT) é uma das 
metodologias de ensino usadas pelo ABA. Tem um formato estruturado, comandado 
pelo terapeuta, e caracteriza-se por dividir sequências complicadas e aprendizagens 
em passos muito pequenos (análise de tarefas), ensinados um de cada vez durante 
uma série de tentativas, junto com o reforço positivo e o grau de ajuda que for 
necessário para que o objectivo seja alcançado. No que diz respeito ao 
condicionamento operante é o processo ao qual se recorre para ajudar a modificar ou 
trocar um comportamento que é indesejável, ou para reforçar um comportamento 
desejável. Os comportamentos que são visados para serem modificados são 
denominados comportamentos-alvo e estes últimos podem ser também 
comportamentos desejáveis que queremos consolidar (Sousa, 2011a). 

É ainda relevante referir que a intervenção, segundo esta metodologia, é 
intensiva (20-40 horas semanais) sendo aplicada nos contextos naturais da criança – 
em casa, na escola e outros espaços – com 3 a 4 ―co-terapeutas‖ e um terapeuta líder 
por criança e ainda, com a participação activa dos pais. As sessões são filmadas e 
posteriormente analisadas com os terapeutas e com os pais nas reuniões/formações 
semanais, ao longo da terapia. O ABA pode ser aplicado tanto em situações mais 
estruturadas e formais, como em situações mais naturais (e.g., situações do dia-a-dia), 
e também tanto em sessões individuais, como em grupo (Sousa, 2011a). 

2. PSICOMOTRICIDADE E AUTISMO 
Com o intuito de clarificar e enquadrar o campo transdisciplinar em que se 

insere a Psicomotricidade, neste ponto procede-se à sua definição, bem como à 
exposição das suas principais correntes. Na medida que a linha de intervenção do 
presente estágio teve um carácter mais Instrumental é realizada uma descrição do 

                                                
3
 Termo traduzido para português como Análise Aplicada do Comportamento (AAC), 

Intervenção Comportamental ou Tratamento Comportamental. 
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ambiente, material e postura do terapeuta neste domínio. Do mesmo modo, é 
apresentada a importância do meio aquático e a contribuição da Psicomotricidade e do 
Meio Aquático nas PEA. 

2.1. PSICOMOTRICIDADE 
Desde a antiguidade que o corpo humano é valorizado. Já na Grécia antiga, a 

força do homem era medida pela capacidade de controlar as suas emoções. Neste 
sentido, Platão (cit. in Sousa, 2007) afirma que o ―homem é alma e corpo, mas é a 
alma que domina, que é a parte mestra, o princípio e a finalidade‖. Do mesmo modo, 
Descartes declarou que as acções realizadas pelo corpo são guiadas pelas suas 
paixões, sendo fundamental controlá-las para uma pessoa se sentir realmente livre 
(Sousa, 2007).  

No entanto, e apesar da existência deste pensamento ―romântico‖, a 
Psicomotricidade surgiu através de um pensamento racional (Sousa, 2007). Para uma 
das figuras mais emblemáticas deste campo, Fonseca (1998), a origem e evolução do 
conceito de Psicomotricidade prendeu-se com o desenvolvimento do estudo do corpo.  

Deste modo, e de acordo com Fonseca (2001), muitos foram os autores, de 
entre os quais, Charcot e Tissié, que abordaram a relação entre a mente e o corpo 
humano. Contudo, deve-se ao neuropediatra francês Ernest Dupré, em 1907, o 
aparecimento do termo Psicomotricidade. Este reconhecimento surgiu através de 
estudos com crianças, designadas na altura por débeis mentais, os quais 
possibilitaram que a criança fosse considerada como um todo, tanto no aspecto motor, 
como no aspecto cognitivo e afectivo (Fonseca, 1992; Pereira, 2005). 

De entre vários pesquisadores europeus, destaca-se Wallon, estudioso da 
relação entre a motricidade e a personalidade, o qual afirma que as emoções e afectos 
de cada indivíduo afectam as suas acções (Fonseca, 1998; Sousa, 2007). Para este 
autor, a personalidade de cada indivíduo tem por base a noção de esquema corporal, 
ou seja, a percepção que é feita do exterior, construída através de outros ―esquemas 
existenciais e vivenciais‖, como os posturais (informação sobre a posição e 
movimentos do corpo), os periféricos ou corporais (informação sobre a sensibilidade 
do corpo) e os temporais (informação e memória dos estímulos) (Onofre, 2004). Ainda 
no mesmo sentido, são as experiências da criança com o envolvimento que permitem 
que se organize, de um modo progressivo, as estruturas nervosas (dos reflexos aos 
movimentos complexos; da inteligência prática à inteligência discursiva; do 
pensamento sincrético ao pensamento objectivo) (Fonseca, 1998; Onofre, 2004). 
Assim, toda a intervenção psicomotora deve valorizar a função tónica, postural e 
sensório-motora como pontos de partida da estruturação mental, e a emoção como 
meio de acção sobre o outro (Fonseca, 1998). 

Com Jean Piaget, ultrapassou-se a velha concepção de que a inteligência da 
criança era semelhante à do adulto, na medida em que esta precede o pensamento e 
desenvolve-se por etapas progressivas (Sousa, 2007). 

Ajuriaguerra (1947/1948 cit. in Sousa, 2007), fundamental na afirmação da 
Psicomotricidade, trabalhou na compreensão da evolução psicomotora da criança e na 
construção de um modelo terapêutico em que o desenvolvimento cognitivo é mais 
dependente de factores afectivos e relacionais do que factores anatomo-fisiológicos. 

Assim sendo, e segundo Camus e Fonseca (1999; 1975, 2003 cit. in Matias, 
2010), o sujeito constrói as suas capacidades e a sua personalidade através da sua 
relação com o exterior, sendo o corpo uma constante referência. O corpo que actua 
sobre o mundo exterior e experiencia determinadas vivências, retém sinais e 
informações que possibilitam iniciar uma aprendizagem consistente e constante, a 
qual permitirá ao indivíduo transitar da linguagem corporal à socializada. 

Baseada numa visão holística do ser humano, – o ser humano é único, total e 
evolutivo (Fonseca, 2001) – a Psicomotricidade constitui um meio de abordagem à 
educação que pretende desenvolver as capacidades do indivíduo em diversos 
domínios ao nível da aprendizagem, da afectividade, da socialização e da 
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comunicação, a partir das dialécticas acção/movimento e reflexão/pensamento, 
encarando de forma integrada as funções cognitivas, sócio-emocionais, simbólicas, 
psicolinguísticas e motoras, de forma a promover a capacidade de ser e agir num 
contexto psicossocial. 

Para Sassano (2003), quando nos referimos à Psicomotricidade, falamos das 
próprias produções do sujeito: olhares, sorrisos, lágrimas, gestos, jogo, linguagem, i.e., 
produções que têm lugar no corpo, em relação com o outro. Todos estes fenómenos 
encontram-se na perspectiva do próprio corpo, tal como este é vivenciado, investido e 
tocado.  

Segundo o Fórum Europeu de Psicomotricidade (cit. in Sassano, 2003), a 
Psicomotricidade, baseada numa visão global do indivíduo, integra as interacções 
cognitivas, emocionais, simbólicas e sensório-motoras na capacidade de ser e de se 
expressar em contexto psicossocial. A Psicomotricidade, assim definida, desempenha 
um papel fundamental no desenvolvimento harmonioso da personalidade. A partir 
desta concepção podem-se desenvolver formas de aplicação distintas da intervenção 
psicomotora, independentemente da idade, no âmbito preventivo, educativo, 
reeducativo e terapêutico.  

Fonseca (2005) defende que a Psicomotricidade pode ser entendida como o 
campo transdisciplinar que estuda e investiga as relações e influências, recíprocas e 
sistémicas, entre o psiquismo e a motricidade. O psiquismo integra a totalidade dos 
processos cognitivos, i. e., é constituído pelas sensações, percepções, imagens, 
emoções, afectos, fantasmas, medos, projecções, aspirações, representações, 
simbolizações, conceptualizações, ideias, construções mentais, etc., mas também pela 
complexidade dos processos relacionais e sociais.  Por sua vez, a motricidade, 
conjunto de expressões mentais e corporais, engloba funções tónicas, posturais, 
somatognósicas e práxicas. Tais expressões corporais podem ser não verbais ou 
verbais.  

Deste modo, a Psicomotricidade consiste numa reeducação ou terapia de 
mediação corporal e expressiva, na qual o técnico estuda e compensa as condutas 
motoras inadequadas ou inadaptadas, em questões relacionadas com problemas de 
desenvolvimento e maturação psicomotora, de comportamento, de aprendizagem e de 
âmbito psico-afectivo (Martins, 2010 cit. in Matias, 2010). No mesmo sentido, pode-se 
situar de acordo com Aucouturier, Darrault & Empinet (1986 cit. in Martins, 2001) como 
principais finalidades da Psicomotricidade: 1) a comunicação, gerindo ambivalência 
decorrente do desejo de identificação e de dependência e a dinâmica de trocas; 2) a 
criação, como capacidade de acção pessoal transformadora; 3) o acesso a um 
pensamento operatório, passando de um pensamento essencialmente sincrético para 
o estabelecimento de relações lógicas entre os elementos da acção e do pensamento, 
com adequada capacidade de identificar, discriminar, analisar e sintetizar a informação 
disponível; 4) a harmonização e maximização do potencial motor, cognitivo e afectivo-
relacional, ou seja, o desenvolvimento global da personalidade, a adaptabilidade social 
e a adequabilidade do processamento de informação do indivíduo. 

Os instrumentos de trabalho em Psicomotricidade são constituídos pelo próprio 
corpo, o espaço de relação, o espaço físico, o tempo e os ritmos das sessões e os 
vários objectos disponíveis, que se tornam mais eficazes numa atmosfera lúdica e de 
jogo. De todos estes elementos, assume maior importância o corpo em movimento, 
como meio de relação com o próprio corpo, com o outro e com o envolvimento. Desta 
forma, a relação terapêutica funciona a partir do momento em que o técnico se torna 
um parceiro aceite e desejado pelo utente da intervenção. O sucesso da intervenção 
depende em grande escala dos processos de identificação entre o técnico e o sujeito, 
(Martins, 2001), e é a partir dessa relação empática que se desenvolve a capacidade 
de jogar e criar.  
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2.1.1. PSICOMOTRICIDADE INSTRUMENTAL VS. PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL 
Actualmente existem duas principais correntes de intervenção psicomotora. 

Uma delas, denominada Psicomotricidade Dirigida ou Instrumental, segue uma linha 
mais tradicional, baseando-se na aplicação de testes psicomotores, normalmente 
estandardizados, a partir dos quais se estabelecem as áreas fracas do indivíduo, para 
a posterior aplicação de uma série de técnicas, exercícios e actividades que visam 
superar essas dificuldades. Por outro lado, a Psicomotricidade Vivenciada ou 
Relacional desenvolve-se a partir dos trabalhos de Lapierre e Aucouturier, baseando-
se em actividades motoras espontâneas (Aragón, 2007). 

Na vertente instrumental da Psicomotricidade, a acção deverá envolver uma 
relação mais precisa com o envolvimento, suas características espaciais, seus 
objectos e suas características temporais. Assim, é a partir da exploração sensório-
motora, valorizando a intencionalidade e a consciencialização da acção, que se 
pretende estimular o desenvolvimento da actividade perceptiva, simbólica e 
conceptual. A experimentação pode e deve desenvolver-se através de todas as formas 
de expressão, desde motora, gráfica, verbal, sonora, plástica, etc. (Martins, 2001).  

Esta componente da Psicomotricidade apresenta uma fundamentação de base 
cognitiva e neuropsicológica, privilegiando uma intervenção baseada em situações-
problema (Fonseca, 1981 cit. in Martins, 2001). Estas devem apelar à descoberta e ao 
pensamento divergente, suscitando na criança um esforço de atenção, favorecendo a 
diferenciação das fontes de informação disponíveis e a adaptabilidade à variabilidade 
do envolvimento. Estas devem ser propostas, de forma a promover o êxito, 
estabelecendo uma relação entre o indivíduo e a acção, de forma a melhorar a sua 
auto-estima e a ultrapassar os seus bloqueios e resistências (Martins, 2001). Apesar 
do objectivo da Psicomotricidade instrumental ser o desenvolvimento global do 
indivíduo, há uma maior ênfase em aspectos motores e cognitivos (Aragón, 2007). 

É a linguagem oral que deve acompanhar toda a realização da actividade, na 
medida em que esta permite ao sujeito consciencializar a acção e as suas 
potencialidades perante ela. Por outro lado, a demonstração não deve ser um recurso 
sistemático, de forma a evitar modelos rigorosos e processos de imitação. É também 
aconselhável promover-se um período de mediação cognitiva entre o estímulo e a 
resposta que favoreça os processos de análise, integração e elaboração da 
informação. Deste modo, a intervenção psicomotora deverá funcionar no sentido de 
promover as capacidades de reflexão, expressão e transposição ou transfer, 
funcionando como um escape libertador do imaginário do indivíduo (Martins, 2001). 

Na experimentação sensório-motora devem estar envolvidas situações que 
estimulem as sensações ligadas ao movimento e à sua coordenação práxica, 
nomeadamente a integração tónico-postural, os processos de lateralização e 
percepção do corpo e o domínio das condições espácio-temporais do envolvimento. 
Quando esta experimentação está suficientemente desenvolvida é possível aceder à 
representação e abstracção através do uso da palavra, da imagem ou do som 
(Lapierre & Aucouturier, 1978 cit. in Martins, 2001). Desta forma, promove-se o 
pensamento categorial e conceptual no indivíduo, permitindo-lhe progressivamente o 
acesso ao prazer de agir e de antecipar (Martins, 2001). 

Relativamente à corrente relacional da Psicomotricidade, esta constitui uma 
prática que favorece o desenvolvimento global da pessoa, através do corpo e do seu 
movimento livre e espontâneo, nas suas interacções físicas, simbólicas e cognitivas 
com o meio. As acções surgem através do desejo de cada indivíduo, uma vez que é 
este que decide o que irá concretizar em cada momento (Aragón, 2007). 

A acção deverá assim incidir mais na valorização da componente relacional e 
psico-afectiva, envolvendo a problemática da gestão da identidade e da fusionalidade, 
facultando a expressividade das pulsões do sujeito e um reinvestimento na pessoa 
adulta, como uma segurança do desejo de inter-relação com o mundo (Martins, 2001). 
Neste sentido, o psicomotricista escuta o indivíduo com as suas necessidades e 
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desejos, ajuda a estabelecer e respeitar normas, garante a segurança dos 
participantes e acompanha cada um na sua evolução (Aragón, 2007).  

Deste modo, na prática psicomotora é ideal a tentativa de combinação entre 
estas duas formas de intervenção, de modo a promover um ambiente lúdico, de 
exploração sensório-motora, de jogo simbólico e de representações, através do 
movimento e da regulação tónica (Martins, 2001). 

 

2.1.2. A SESSÃO DE PSICOMOTRICIDADE INSTRUMENTAL 
 Relativamente à dinâmica da Psicomotricidade Instrumental, Aragón (2007) 
descreve um conjunto de características que devem estar patentes ao longo da prática 
psicomotora. Desta forma, retrata pormenorizadamente as condições físicas das salas 
de intervenção, bem como os materiais que devem estar à disposição do técnico. Do 
mesmo modo, descreve ainda as funções do próprio psicomotricista. 
 

 A SALA 

No que concerne à sala destinada às sessões de Psicomotricidade e para um 
desenrolar adequado da intervenção é necessário que esta reúna algumas 
características.  

Deste modo, deve haver espaço suficiente para que a pessoa se possa mover 
confortavelmente, mas cujas dimensões não causem sentimentos negativos. 
Relativamente ao solo, este deve possibilitar andar descalço, sendo normalmente 
constituído por carpete, madeira ou cortiça. As paredes devem ser pintadas de cor 
clara, sem excesso de decoração promovedor de distracções. Para garantir ainda a 
segurança dos participantes, itens potencialmente perigosos, como lâmpadas e 
radiadores, devem ser protegidos e escondidos. A climatização da sala deve ser 
favorável, de modo a que a realização dos exercícios não provoque calor excessivo, 
nem que os momentos de calma e relaxação provoquem frio.  

Em relação aos materiais, existem alguns que devem ser considerados fixos. 
Uma das paredes deve conter um espelho que permita o visionamento das actividades 
durante a sua execução; deve também existir um quadro para escrever e um armário 
para a arrumação do material. Também é desejável a existência de espaldares que 
permitam actividades de exploração do espaço vertical e a presença de bancos 
suecos para tarefas de salto e equilíbrio. 
 

 MATERIAL 

Relativamente ao potencial material usado durante as sessões, encontra-se: 
 Módulos de espuma: de diversas formas e tamanhos; cobertos com capas 

laváveis de cores diferentes. Favorecem a realização de actividades de salto, 
subida, equilíbrio, etc., que de outra forma poderiam representar um risco ou 
menos segurança. 

 Tapetes e colchões de espuma cobertos de tecido lavável: para realizar 
exercícios no solo ou para a relaxação. 

 Bolas e balões: de distintos pesos, texturas, tamanhos e cores. 
 Placas: de distintos tamanhos e cores, para ajudar a manter o equilíbrio e para 

executar tarefas de aquecimento. 
 Cordas: de distintos tamanhos e cores para concretizar actividades de 

coordenação. 
 Marcações no solo: para delimitar as áreas ou rotas a realizar. 
 Tecidos: de diferentes tamanhos, cores e texturas. 
 Instrumentos musicais como maracas, sinos, pratos, caixa chinesa, pandeireta, 

tambor, triângulo, etc., para aprender a discriminar diversificados sons; além 
disso, favorecem a destreza manual e a coordenação óculo-manual. 

 Brinquedos: adequados à idade e nível de desenvolvimento da criança. 
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 Diverso material consumível, como papel, canetas, lápis, lápis de cera, tintas, 
cola argila, etc., para o desenvolvimento de diversas actividades criativas. 

 
 DIRECÇÃO DA SESSÃO 

Para este autor, o terapeuta, na sala de Psicomotricidade, é um modelo de 
referência estável e de segurança. A confiança, estabelecida de forma progressiva, 
permitirá progressos ao nível dos comportamentos sensório-motores. 

Assim, o técnico deverá desenvolver uma elevada capacidade de observação, 
adaptando a sua prática a cada indivíduo. Além disso, deve ser capaz de alterar os 
planeamentos em virtude das necessidades observadas. 

Neste sentido, o terapeuta deverá explicar e demonstrar as actividades a 
realizar, organizar os participantes espacialmente, observar e implementar a 
actividade, corrigir possíveis erros de realização e resolver dúvidas ou conflitos. 

Nesta prática, embora haja uma planificação e preparação prévia da sessão, 
deve reservar-se tempo para o desenvolvimento de alguma actividade mais livre, que 
possibilite a expressão, criatividade e espontaneidade. 
 

2.2. PSICOMOTRICIDADE E AS PERTURBAÇÕES DO ESPECTRO 
DO AUTISMO 
Na medida em que a Psicomotricidade objectiva melhorar ou normalizar o 

comportamento geral do indivíduo, desenvolvendo um trabalho constante sobre 
competências motoras, neuromotoras e perceptivo-motoras, permite a 
consciencialização, por parte do mesmo, do seu próprio corpo, além do 
desenvolvimento do equilíbrio, da coordenação global e fina e estruturação espácio-
temporal (Seixas, 2006). 

Neste sentido, a prática psicomotora pode intervir no corpo, sem acção e 
representação, do indivíduo com PEA, promovendo o florescer da acção através de 
várias vias, entre elas os movimentos estereotipados que ao se dirigirem a nada 
bloqueiam o contacto, fortificam a interiorização e impedem a relação do sujeito com o 
mundo exterior (Seixas, 2006). 

Segundo Vidigal & Guapo (2003), as actividades a que a intervenção 
psicomotora recorre, favorecem uma melhor adaptação da criança ao meio, 
constituindo uma ajuda para a integração da imagem corporal e diminuição das 
estereotipias, estabelecendo-se uma relação com o adulto.  

De acordo com Seixas (2006), as noções psicomotoras só se estabelecem por 
intermédio da linguagem. O esquema corporal, a imagem do corpo, as noções de 
tempo, espaço e ritmo e as praxias requerem uma significação também imputada pelo 
outro, por mediação linguística. Na medida em que os sinais não verbais na PEA se 
relacionam com a inadaptação de gestos, ao olhar desviado, à pobreza da mímica 
facial e postural e à incapacidade de interpretação desses aspectos pelo interlocutor, 
cabe ao terapeuta considerar estes aspectos como primordiais na sua actuação.  

Para Llinares & Rodríguez (2003), o psicomotricista tem a possibilidade de usar 
o seu corpo, fonte primária do alcance da empatia e comunicação, e o jogo, 
ferramenta básica de intervenção, para promover o desenvolvimento global das 
crianças. Deste modo, Rivière (1997 cit. in Llinares & Rodríguez, 2003) sugere um 
inventário de propostas para superar as dificuldades dos indivíduos com PEA, dividido 
em quatro áreas: 

 Dificuldades no Desenvolvimento Social 

Dadas estas dificuldades, a criança deve encontrar um adulto que a "ouça", 
que a aceite, que esteja disponível para responder às suas necessidades e presente 
para corresponder aos seus interesses e modo de relacionamento. Ouvir é pois uma 
tentativa de abordagem corporal, uma forma de jogo primário e agradável, 
compartilhado com o outro. Porém, é também saber respeitar a distância do outro e 
―reconhecer‖ com o olhar ou voz. Assim, devem também ser propostas situações ou 
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materiais com base nos gostos e interesses da criança, proporcionando, em função 
das suas peculiaridades, a relação e o reconhecimento do outro, em virtude do seu 
reconhecimento.  
 A resposta a estas necessidades passa também necessariamente pela 
capacidade de estar presente na vida da criança, conseguir a empatia necessária para 
a retirar da solidão, procurando relações agradáveis, de modo a que num primeiro 
contacto reconheça o técnico e logo depois o procure para participar e jogar. 

Alcançar esse diálogo tónico dependerá da disponibilidade corporal do 
psicomotricista para o contacto ou da sua capacidade de utilização dos mediadores 
corporais da relação, tais como o olhar, a voz e o gesto. 

 Dificuldades na Comunicação e Linguagem 

No que se refere às dificuldades relacionadas com as funções comunicativas, a 
prática psicomotora permite ao psicomotricista interpretar a comunicação não-verbal 
da criança como forma de expressão. O gesto, a expressão facial, o tom de voz são 
pois sinais de sistemas alternativos de comunicação que o técnico não deve descurar. 

Em relação às dificuldades na linguagem expressiva, o terapeuta deve jogar, 
consoante o caso, com as emissões sonoras, ecolálias ou palavras 
descontextualizadas, de forma a dar significado e ajustar-se ao contexto de jogo, 
procurando a cumplicidade como modo de comunicação. Por vezes, noutras 
situações, estas devem ser extintas. É também fundamental registar, fazer uma 
análise funcional e perceber como os sons ou palavras, sem sentido aparente, se 
podem reflectir no estado emocional ou se por outro lado, são produzidos perante 
determinadas situações ou estímulos.  

A fim de enriquecer o vocabulário da criança, o técnico deve utilizar objectos do 
interesse da mesma. Ao mesmo tempo, deve incentivar a interacção entre pares e 
proporcionar actividades onde a linguagem, entre estes, esteja patente. É também 
interessante promover a participação do indivíduo em rituais de entrada e saída, para 
expressar, através dos recursos de comunicação de que dispõe, regras, desejos ou 
experiências. Pode gesticular, dizer uma palavra ou simplesmente apontar ou, tal 
como acontece algumas vezes, o terapeuta discursa ou gesticula e a criança concorda 
ou nega.  

Relativamente às complicações na linguagem receptiva é fundamental que o 
técnico tenha em consideração o seu próprio dialecto, evitando vocabulário que possa 
provocar confusão e, por vezes, o aparecimento de ecolálias, uma vez que a criança 
não entende o significado de palavreado tão elaborado (existem outras formas de 
comunicação mais corporais). É importante evitar frases longas, pronunciando apenas 
ordens simples, palavras-chaves e gestos que permitam esclarecer os pedidos, tendo 
sempre em atenção que a linguagem está associada à acção e é contextualizada. 
Pode-se também recorrer à modulação do tom de voz para indicar a aceitação ou 
negação de condutas ou para expressar e ajudar à percepção do humor. Outro 
recurso útil para facilitar a compreensão e até mesmo a expressão é utilizar fotos, 
desenhos ou vídeos e realizar comentários sobre as situações vivenciadas. 

 Dificuldades de Antecipação e Flexibilidade 

Em relação às dificuldades de antecipação, são importantíssimos jogos de 
carácter circular (com uma estrutura básica que se repete) e de antecipação, na 
medida que conduzem ao aparecimento de padrões de comunicação intencional e ao 
desenvolvimento dos primeiros esquemas da criança. 

Os rituais e organização prévia do espaço da sala de intervenção evitam que 
a criança se sinta ―perdida‖, uma vez que confere uma estrutura de segurança por ter 
sinais claros que a ajudam a antecipar. Assim, esta estruturação espacial e 
sequencialização temporal permitem desenvolver as capacidades de antecipação, 
sem causar ansiedade. No entanto, deve-se procurar introduzir sempre pequenas 
modificações. 

Face à inflexibilidade comportamental, nomeadamente a comportamentos 
ligados a estereotipias motoras, recorre-se à imitação, uma vez que segundo o 
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programa de Klinger & Dawson (1992), promove uma conexão com a pessoa. Com o 
intuito de moldar a sua estereotipia deve-se, em primeiro lugar, imitá-la, para que à 
posteriori se introduza pausas e mudanças de ritmo na mesma. Do mesmo modo, 
dotar de sentido lúdico as estereotipias, favorece a cumplicidade com o indivíduo. 

Relativamente à dimensão do controlo da actividade própria, é fundamental 
que o técnico possua um comportamento assimétrico, uma vez que inicialmente deve 
estabelecer um vínculo com a pessoa, procurando sempre acompanhá-la. De seguida, 
o técnico deve, aos poucos, reduzir a sua própria mobilidade e tom de voz, e procurar 
contrariar comportamentos do indivíduo, como correr e gritar. O terapeuta deve ainda 
garantir, numa fase mais avançada, uma utilização funcional dos materiais vigentes na 
intervenção. 

 Dificuldades de Simbolização 

Nesta área, no que se enquadra às competências de ficção e imaginação, 
dada as extremas dificuldades das crianças com PEA, devem-se executar jogos de 
conteúdo pré-simbólico: aparecer/desaparecer, perseguições, puxar/dar, cheio/vazio. 
No mesmo sentido, o técnico deve também realizar jogos de carácter simbólico, 
recorrendo previamente a brinquedos que reproduzam objectos reais, de forma a 
facilitar o seu desenvolvimento. 

No que diz respeito às competências de imitação, o psicomotricista deve 
tentar obter a atenção da criança, actuando como um espelho do comportamento da 
mesma, ao mesmo tempo, que garante que o seu comportamento de imitação está 
enquadrado em situações de interacção. 

 

2.3. MEIO AQUÁTICO 
O meio aquático, tal como todos os contextos, é um espaço de ambivalência e 

de contradição de sensações e emoções. Se por um lado é um espaço de contenção 
que possibilita a entrega a um contacto sensorial táctil e contínuo, por outro é um 
espaço de aventura e exploração na relação com o próprio e com os outros. Deste 
modo, este meio coloca assim a pessoa perante o dilema da confiança diante do 
desconhecido. A profundidade e o receio de afundamento contrabalançam com o 
prazer do abandono passivo em virtude da impulsão ou sustentação do outro (Matias, 
2010).  

A água é um fluído que apresenta características próprias que influenciam a 
tonicidade, mobilidade e equilíbrio do corpo. Se no meio terrestre apenas ocorre a 
influência da força da gravidade, no meio aquático existe também a influência da força 
da impulsão (Becker, 1997 cit. in Matias, 2010). Na água, o corpo necessitará de se 
ajustar às novas informações e sensações tácteis e cinestésicas (Carvalho, 1994; 
Moreno & Garcia, 1996 cit. in Matias, 2010). Também o aparelho visual sofre 
alterações de imagem (forma e distância de objectos) e o eixo de visão passa a ser 
vertical, conduzindo a dificuldades no controlo visual dos segmentos corporais 
(Sarmento, 2001 cit. in Matias, 2010). Se no meio terrestre as pernas servem como 
motores de uns braços equilibradores, na água este facto inverte-se (Moreno & Garcia, 
1996 cit. in Matias, 2010). Tais alterações conduzem a transformações nos esquemas 
motores da pessoa (Matias, 2010).  

MEIO TERRESTRE  MEIO AQUÁTICO 
- Equilíbrio vertical 
- Cabeça vertical 
- Olhar horizontal 
- Apoios plantares 
- Acção exclusiva da gravidade 

EQUILÍBRIO 

- Equilíbrio horizontal 
- Cabeça horizontal 
- Olhar vertical 
- Perda dos apoios plantares 
- Acção da gravidade e da 
impulsão 

- Dominância nasal 
- Reflexa 
- Inspiração reflexa 

RESPIRAÇÃO 
- Dominância bocal 
- Voluntária 
- Inspiração automática 
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Uma vez que a integração sensorial tem de ser aprendida, esta vai pressupor 

que tal assimilação se processe no cérebro, visto este ser o órgão director de toda a 
actividade que sucede no corpo e na mente. A aprendizagem na água não pode assim 
ocorrer sem que se obtenham condições de segurança, conforto e prazer, ou seja, 
sem que se constatem processos neurológicos que estejam na base do 
desenvolvimento de uma função adaptativa, uma realização e um desempenho motor 
que ilustram uma organização de componentes psicológicos num todo harmonioso e 
funcional (Fonseca, 1992) 

Assim, a todo o instante, neste meio, o indivíduo recebe informações no 
cérebro provindas dos olhos, ouvidos, pele, músculos, gravidade, impulsão, flutuação, 
etc., que terão de ser organizadas ao nível do tráfego neurológico, para que se 
alcance um resultado final adaptável e securizante. Se tal não suceder, a 
desorganização neurológica provocará um comportamento aquático inadequado e 
desajustado (Fonseca, 2001; Velasco, 1994). Desta forma, ao promover a associação 
das emoções motoras e cinestésicas, a adaptação ao meio aquático colabora na 
passagem progressiva do corpo em movimento à representação mental, estimulando a 
sua capacidade de organização perceptiva (Pereira, 2009).  

De acordo com Duarte (2000 cit. in Senra, 2007), a água apresenta-se como 
uma realidade distinta para cada indivíduo, e ainda de diferentes formas, de acordo 
com o momento presente, para esse mesmo indivíduo. A intenção de cada um e/ou de 
uma determinada situação também interfere nessa percepção. Mesmo em relação às 
características físicas da água, que se acredita serem evidentes, podem ocorrer 
percepções diferentes, uma vez que se trata de um ser humano com experiências 
sociais e culturais diversas. 

No entanto, o meio aquático é, para além de um espaço de transição que 
privilegia a relação, um área de jogo que possibilita explorações psicomotoras 
estruturantes e um novo comprometimento corporal. O jogo e todas as actividades 
lúdicas realizadas promovem o diálogo familiar e todo o desenvolvimento da pessoa a 
nível físico e emocional (Matias, 2005). A função dos afectos será a contribuição para 
uma melhor e maior interacção com o meio, possibilitando novas acções e recursos 
exploratórios, ou seja, novos efeitos no comportamento da criança (Sarmento, 2001). 

No que concerne ao desenvolvimento psicomotor em meio aquático, Wallon 
(1966, 1968, 1970 cit. in Fonseca, 1981, 1994 cit. in Matias, 2010) baseia-se numa 
organização hierarquizada dos deslocamentos. Numa forma mais primitiva dos 
deslocamentos – exógena – a criança é deslocada pelos outros, sendo sujeita a 
deslocamentos exteriores ao seu corpo. Nesta fase, os estímulos tácteis são de 
extrema importância para a criança, uma vez que um toque que não confira segurança 
e conforto terá consequências na futura segurança gravitacional e maturação de 
funções vitais como a respiração, alimentação e sono. Está assim em questão a 
organização dos dados interoceptivos. De seguida encontram-se os deslocamentos 
autógenos (equivalente ao corpo actuante de Ajuriaguerra), caracterizados pela 
conquista da postura bípede. Numa zona da piscina onde a criança possua pé, pode-
se relacionar com os objectos e com o espaço em que se insere, já visível algum 
conforto postural. A maturação encontra-se ao nível das competências linguísticas, 
cognitivas, sociais e dos dados proprioceptivos. Por último, encontram-se os 
deslocamentos corporais que correspondem a uma motricidade mais elaborada, em 
que o ajuste da própria criança aos dados exteroceptivos permite-lhe actuar sobre os 

- Expiração passiva - Expiração activa 
 

- Dominantemente equilibradores  
- Dominantemente propulsores 

PROPULSÃO 
MS 
MI 

 
- Dominantemente propulsores 
- Dominantemente equilibradores 

Ilustração 2 – Diferenças ao nível do equilíbrio, respiração e propulsão em meio terrestre e meio 
aquático. 
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objectos e o espaço, concedendo-lhe maior independência psicomotora. Neste nível a 
criança salta, atira objectos, desloca-se para buscá-lo, esconde-o. 

Para Ajuriaguerra (1972, 1974, 1976 cit. in Fonseca, 1981, 1994 cit. in Matias, 
2010), o sujeito é o seu corpo e projecta-o em qualquer aprendizagem, baseado na 
sua noção de corpo, em três níveis diferentes, conforme a fase de desenvolvimento 
psicomotor em que o indivíduo se encontra. No primeiro nível – corpo agido – a 
criança experimenta o espaço próprio, assumindo-se principalmente receptivo aos 
estímulos (visuais, auditivos, tácteis, quinestésicos, proprioceptivos). Existe assim, 
uma elevada dependência afectiva em relação ao técnico, correspondendo este nível 
à organização motora de base. No nível seguinte – corpo actuante – existe uma maior 
actuação da criança no estabelecimento do diálogo com a figura de referência, no qual 
a criança assume um papel de espectador. O diálogo é sobretudo não verbal, sendo 
bastante importante o toque, as manipulações e a leitura de expressões. Por fim, 
encontra-se o corpo transformador onde a criança age sobre os objectos e o espaço, 
ao mesmo tempo que os integra na sua noção de corpo, alcançando uma maior 
autonomia e independência. 

Uma vez que a Terapia Psicomotora se apresenta como uma perspectiva de 
intervenção que permite ao indivíduo conhecer-se a si próprio e o que o rodeia, 
através da organização de actividades e da utilização de instrumentos específicos 
como o corpo, o espaço e o tempo (Matias, 2005), os objectivos desta área em meio 
aquático prendem-se com (Fonseca, 1975; Núñez, 2002, cit. in Matias, 2005): 

 Tomada de consciência do esquema corporal; 

 Desenvolvimento da lateralização e do equilíbrio; 

 Desenvolvimento do sentido de orientação; 

 Intensificação da atenção; 

 Introspecção e reflexão pessoal; 

 Desenvolvimento do sentido rítmico e da estruturação espácio-temporal; 

 Desenvolvimento da criatividade; 

 Desenvolvimento da comunicação e interacção com os outros. 
   
A aprendizagem da natação em bebés e crianças, de acordo com os 

pressupostos da psicomotricidade, não pode assim definir-se como uma simples 
iniciação desportiva, uma vez que se deve basear científica e pedagogicamente no 
desenvolvimento psicomotor de um ser evolutivo, único e unitário, em que os factores 
emocionais, motores e cognitivos devem ser respeitados (Fonseca, 2001).  

2.4. MEIO AQUÁTICO E AS PERTURBAÇÕES DO ESPECTRO DO 
AUTISMO 
O meio aquático proporciona a realização de uma vasta gama de actividades, 

incluindo actividades para pessoas com disfunções variadas, como é o caso das PEA. 
Neste sentido, Yilmaz, Mehmet, Bunyamin e Gonca (2004) realizaram um 

estudo com o objectivo de determinar os efeitos dos exercícios de natação no 
comportamento motor e na condição física de um indivíduo com PEA, durante 10 
semanas. Na avaliação da condição física, os autores recorreram a uma escala 
composta por oito itens: medição do VO2, equilíbrio, agilidade, força do salto, extensão 
do joelho, flexão de ombros, velocidade e flexibilidade. Para estudar as habilidades 
aquáticas usaram uma escala constituída por 5 itens: andar à volta da piscina, tocar na 
água, entrar na água, sentar-se no bordo da piscina e manter uma posição horizontal 
na água.  

Após as semanas de aplicação do programa, o indivíduo apresentou melhorias 
significativas ao nível da condição física em cinco dos oito itens que compõem a 
escala, ao mesmo tempo que ao nível das habilidades aquáticas revelou progressos 
em todos os itens da escala, diminuindo ainda os movimentos estereotipados e 
afigurando-se mais relaxado comparativamente ao início. Ao longo das sessões, os 
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estímulos exteriores e a adaptação do indivíduo ao meio aquático, possibilitaram a 
melhoria e aquisição das diversas aptidões aquáticas, desenvolvendo assim as suas 
capacidades motoras (Yilmaz et al., 2004).  

Do mesmo modo, Best e Jones (cit. in Yilmaz et al., 2004) realizaram um 
estudo com três indivíduos com PEA que beneficiaram de 15 semanas de sessões de 
natação, com um programa individualizado de habilidades aquáticas. Os resultados 
comprovaram que a natação é benéfica para esta população, uma vez que se 
verificaram resultados positivos tanto a nível motor, como da auto-estima. 
  Deste modo, e como referido previamente, este tipo de perturbação é 
caracterizada por elevadas dificuldades no processo de interacção social, com 
inadequação de comportamentos e predomínio de maneirismos e estereotipias. As 
crianças com este tipo de perturbação revelam ainda uma fraca apetência para a 
exploração do meio que a envolve, bem como uma fraca interacção com os seus 
pares. Apresentam défices de abstracção, sequencialização e compreensão de regras, 
dificuldades na compreensão da linguagem falada e utilização do gesto, bem como 
défices na transferência de actividades sensoriais para outros contextos. 
  Assim sendo, o meio aquático permite-nos trabalhar, nestes indivíduos, áreas 
como a interacção social, inibição de estereotipias e maneirismos, bem como a sua 
noção de esquema corporal (Coleta, 2006). 
  A água, através da sua característica contentora e envolvente, permite aos 
indivíduos com PEA, um contacto físico muito mais próximo com o outro do que se 
verifica no meio terrestre. Permite igualmente uma grande manipulação do meio, 
promovendo a inibição de alguns comportamentos repetitivos e um trabalho mais 
consciente sobre as diferentes partes do corpo (Onofre, 2004). 

 

3. ENQUADRAMENTO LEGAL 
Neste ponto serão abordados os aspectos de natureza legal, nos contextos em 

que as actividades de estágio estiveram inseridas, nomeadamente escolar e 
institucional, ajudando à compreensão do enquadramento do trabalho nos mesmos. 

Atendendo à Lei de Bases do sistema educativo (versão consolidada – 
30/08/2005) disposta em Diário da República — I SÉRIE-A, N.º 166 — 30 de Agosto 
de 2005, todos os portugueses têm direito à educação e à cultura, sendo da 
responsabilidade do estado garantir o direito a uma justa e efectiva igualdade de 
oportunidades no acesso e sucesso escolares. Desta forma, o Ministério da Educação, 
além do ensino regular, potencializa diversas modalidades especiais de educação 
escolar que visam a plena participação da população no sistema de ensino, entre as 
quais a Educação Especial (Ministério da Educação, 2005). 

Com a finalidade de proceder ao desenvolvimento de uma escola inclusiva, 
consagrando princípios, valores e instrumentos fundamentais para a igualdade de 
oportunidades, foi criado o Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de Janeiro, atendendo à 
diversidade de características das crianças e jovens e às diferentes necessidades ou 
problemas apresentados (Ministério da Educação, 2008). 

Este Decreto-Lei vem enquadrar as respostas educativas a desenvolver no 
âmbito da adequação do processo educativo às necessidades educativas especiais 
(NEE) dos alunos com limitações significativas ao nível da actividade e participação, 
num ou vários domínios da vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais de 
carácter permanente. Estas podem resultar de dificuldades continuadas ao nível da 
comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento 
interpessoal e da participação social. Deste modo, o grupo-alvo da educação especial 
definido pelo presente Decreto de Lei engloba alterações sensoriais, tais como a 
Cegueira e a Surdez, o Autismo, a Paralisia Cerebral e a Síndrome de Down 
(Ministério da Educação, 2008). 

Com vista a dar respostas diferenciadas e orientadas para a especificidade 
destas crianças e jovens referidos a cima, foi estabelecida a criação de escolas de 
referência para a educação bilingue de alunos surdos e para a educação de alunos 
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cegos e com baixa visão, e a criação de unidades de ensino estruturado para a 
educação de alunos com PEA (onde actua o CRI da APPDA-Lisboa) e de unidades 
de apoio especializado para alunos com multideficiência e surdocegueira congénita 
(Ministério da Educação, 2008). 
 

Unidades de Ensino Estruturado para a educação de alunos com PEA 
Constituem objectivos das unidades de ensino estruturado (Ministério da 

Educação, 2008):  

 Promover a participação dos alunos com PEA nas actividades curriculares 
e de enriquecimento curricular junto dos pares da turma a que pertencem; 

 Implementar e desenvolver um modelo de ensino estruturado que consiste 
na aplicação de um conjunto de princípios e estratégias que, com base em 
informação visual, promovam a organização do espaço, do tempo, dos 
materiais e das actividades; 

 Aplicar e desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que, 
com base no modelo de ensino estruturado, facilitem os processos de 
aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto escolar; 

 Proceder às adequações curriculares necessárias; 

 Organizar o processo de transição para a vida pós-escolar; 

 Adoptar opções educativas flexíveis, de carácter individual e dinâmico, 
pressupondo uma avaliação constante do processo de ensino e de 
aprendizagem do aluno e o regular envolvimento e participação da família. 

 
As referidas unidades integram docentes especializados em educação 

especial, devendo ser introduzidas as modificações necessárias no espaço físico e 
equipadas com mobiliário e equipamentos adequados às necessidades específicas 
desta população. Podem também ser estabelecidas parcerias com instituições 
particulares de solidariedade social (IPSS) e centros de recursos especializados, com 
vista à promoção de uma maior qualidade e eficiência de respostas, desde o momento 
da referenciação até à conclusão da escolaridade ou à sua integração em áreas 
relacionadas com o emprego ou actividades ocupacionais (Ministério da Educação, 
2008). No sentido de assegurar um apoio multidisciplinar nas várias áreas de 
desenvolvimento foram criados os Centros de Recursos para a Inclusão, constituídos 
por equipas técnicas que se deslocam às unidades de apoio das escolas.     
 

Centros de Recursos para a Inclusão (CRI) 
Como acima mencionado, os agrupamentos de escolas podem recorrer a 

parcerias com Instituições Particulares de Solidariedade Social e usufruir de alguns 
serviços prestados por estas, como é o caso do CRI da APPDA-Lisboa, onde se insere 
o presente estágio. 

No que respeita ao modelo de funcionamento dos CRI, e ao abrigo do Aviso n.º 
22914/2008 publicado em Diário da República, 2.ª série — N.º 170 — 3 de Setembro 
de 2008, consta que o seu objectivo geral é apoiar a inclusão das crianças e jovens 
com deficiências e incapacidade, através da facilitação do acesso ao ensino, à 
formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida autónoma, promovendo 
o máximo potencial de cada indivíduo, em parceria com as estruturas da comunidade 
(Capucha, 2008; Ministério da Educação, 2007). 

Partindo deste objectivo geral, e segundo se verifica em Diário da República 
por Capucha (2008), encontram-se os seguintes objectivos específicos dos CRI: 

 Apoiar a elaboração, a implementação e a monitorização de programas 
educativos individuais; 

 Criar e disseminar materiais de trabalho de apoio às práticas docentes, nos 
domínios da avaliação e da intervenção; 
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 Consciencializar a comunidade educativa para a inclusão de pessoas com 
deficiências e incapacidade; 

 Promover e monitorizar processos de transição da escola para a vida pós -
escolar de jovens com deficiências e incapacidade; 

 Mobilizar as entidades empregadoras e apoiar a integração profissional; 

 Promover os níveis de qualificação escolar e profissional, apoiando as escolas 
e os alunos; 

 Promover a formação contínua dos docentes; 

 Promover acções de apoio à família; 

 Promover a participação social e a vida autónoma; 

 Conceber e implementar actividades de formação ao longo da vida para jovens 
com deficiências e incapacidade; 

 Apoiar o processo de avaliação das situações de capacidade por referência à 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF); 

 Promover acessibilidades. 
 

Em termos práticos as áreas-chave de actividade do CRI, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de Janeiro, são (Ministério da Educação, 2007): 

 Referenciação e avaliação especializada das crianças e jovens com 
necessidades educativas especiais de carácter permanente; 

 Apoio à execução de actividades de enriquecimento curricular, 
designadamente a realização de programas específicos de actividades físicas 
e a prática de desporto adaptado; 

 Apoio à elaboração, implementação e acompanhamento de programas 
educativos individuais; 

 Execução de respostas educativas de educação especial, entre outras, ensino 
do Braille, do treino visual, da orientação e mobilidade, terapias, 
acompanhamento psicológico e ensino da língua gestual portuguesa (LGP); 

 Desenvolvimento de estratégias de educação que se considerem adequadas 
para satisfazer necessidades educativas dos alunos; 

 Desenvolvimento de acções de apoio à família; 

 Apoio à transição para a vida pós-escolar, nomeadamente o apoio à transição 
da escola para o emprego; 

 A integração em programas de formação profissional; 

 Preparação dos jovens para a para integração em centros de emprego 
apoiado; 

 Preparação dos jovens para a integração em centros de actividades 
ocupacionais; 

 Produção de materiais de apoio ao currículo em formatos acessíveis; 

 Outras acções que se mostrem necessárias para desenvolvimento da 
educação especial.  
 
Este tipo de modalidade de ensino sustenta-se em ―Projectos de Parceria‖ 

financiados pelo Ministério da Educação. De forma a efectivar os objectivos dos CRI 
apresentados anteriormente, este trabalho pode ser feito por meio de uma equipa 
multidisciplinar, contando presentemente com o apoio de terapeutas ocupacionais, 
terapeutas da fala, técnicos de reabilitação, técnicos de mobilidade, técnicos de 
serviço social, fisioterapeutas, psicólogos, intérpretes de LGP, formadores de LGP, 
auxiliares de acção educativa e vigilantes. Podem ainda usufruir de vários espaços, 
e.g., ginásio, oficinas, piscina, entre outros, e ainda de diversificadas tecnologias de 
apoio, e.g., software informático (Capucha, 2008; Ministério da Educação, 2007).   

Neste âmbito, desde 25 de Março de 2009, a APPDA-Lisboa foi uma das 
Instituições acreditadas pelo Ministério da Educação como CRI, no concurso que 
decorreu entre 15 de Setembro e 15 de Outubro de 2008. Deste processo de 
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candidatura faziam parte requisitos que se prendiam com os seguintes parâmetros 
(Ministério da Educação, 2008): 

 ―a) Experiência, de pelo menos dois anos, na prestação de apoio a crianças e 
jovens com necessidades educativas especiais de carácter permanente no âmbito da 
educação inclusiva; b) Existência de uma equipa pluridisciplinar, com um núcleo 
técnico (…); c) Existência de edifícios com condições de acessibilidade, nos termos da 
lei; d) Transporte próprio acessível (…); e) Parcerias estabelecidas com agrupamentos 
de escolas / escolas da sua área geográfica e com pelo menos duas das seguintes 
entidades: autarquias, serviços de saúde, segurança social e empresas.‖  

O resultado das instituições acreditadas encontra-se disponível para consulta 
desde 26 de Março de 2009, no qual faz parte a APPDA-Lisboa. A partir desse 
momento, a APPDA-Lisboa tem vindo a apoiar alunos com PEA em vários 
Agrupamentos de Escolas de ensino regular, no âmbito de parcerias estabelecidas 
nos termos das alíneas b) e c) da Portaria 1102/97, nomeadamente através do 
―Projecto Ajudautismo‖. As actividades sustentadas por este projecto foram 
financiadas pela DRELVT (Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo) 
e, abrangem uma área de intervenção distribuída pelas zonas de Almada, Amadora, 
Barreiro, Lisboa, Loures, Moita, Oeiras, Seixal e Sintra (Ferreira, 2008). 

 

4. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
A Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo 

de Lisboa (APPDA-Lisboa) é uma IPSS, Organização Não Governamental do 
Desenvolvimento, sem fins lucrativos. Esta foi fundada em 1971 por familiares de 
pessoas com PEA no sentido de prestar serviços a essas pessoas e às com elas 
significativamente relacionadas, promovendo a defesa e o exercício dos respectivos 
direitos e a aquisição e melhoria de qualidade de vida (APPDA - Lisboa, s/d).  

Esta associação tem assim como principais objectivos: 

 Promover a defesa dos direitos das pessoas com perturbações do 
desenvolvimento do espectro autista, colaborando com instituições 
congéneres, portuguesas ou estrangeiras, e com organizações ou 
instituições internacionais;  

 Apoiar a investigação da etiologia, fenomenologia e terapêutica das 
perturbações do desenvolvimento do espectro autista, colaborando com 
todas as pessoas e instituições interessadas;  

 Promover a formação e a educação das pessoas com perturbações do 
desenvolvimento do espectro autista, visando a sua integração escolar e 
social;  

 Dar apoio e formação às famílias das pessoas com perturbações do 
desenvolvimento do espectro autista;  

 Melhorar a qualidade de vida das pessoas com perturbações do 
desenvolvimento do espectro autista, nomeadamente, através do acesso 
a: diagnóstico e intervenção precoce, educação pré-escolar e 
escolaridade, centros de actividade ocupacional e centros residenciais;  

 
Actualmente a sede da APPDA-Lisboa é situada no Alto da Ajuda, em 

Monsanto num terreno com 12.000 m2. Nesse terreno encontram-se os seguintes 
espaços: CAO, escola de Educação Especial, centros residenciais (quatro), pavilhão 
Ajudautismo, estufa e piscina terapêutica com cobertura (APPDA - Lisboa, s/d).  

A APPDA-Lisboa apresenta desta forma variados serviços à comunidade, 
nomeadamente (APPDA - Lisboa, s/d): 

 Clínica de diagnóstico, avaliação e acompanhamento – aberta à 
comunidade, apresentando serviços de pediatria, geneticista, psiquiatra, 
psicólogos, psicopedagogos e técnicos de reabilitação; 
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 Escola de Ensino Especial – para crianças e adolescentes em idade 
escolar; 

 Centro de Recursos para a Inclusão (CRI) – acreditado pelo Ministério 
da Educação que dá apoio a crianças e jovens com autismo que 
frequentam o ensino regular; 

 Centros de Apoio Ocupacional (CAO) – para adolescente e adultos, 
existindo professores especializados e monitores para os ateliês de 
cerâmica, pintura, música, educação física, jardinagem, agricultura, 
têxteis, cozinha, tecelagem, natação, remo adaptado, lavandaria, 
actividades da vida diária e hipoterapia no exterior; 

 Lares residenciais – para grupos de 6 a 9 jovens com perturbação 
autista que frequentam diariamente os Centros de Apoio Ocupacional; 

 Serviço de Apoio às Famílias – coordenado por um Técnico Superior de 
serviço social. 

 
A instituição possui acordos com o Ministério da Educação para dar apoio aos 

clientes até aos 18 anos, e com o Ministério do Trabalho e Segurança Social para dar 
apoio aos restantes clientes. Assim, dá apoio directo a 5 adolescentes no ensino 
especial, a 55 adultos no CAO e a 120 crianças distribuídas por 14 agrupamentos de 
escolas (1º, 2º e 3º ciclos) da área da DRELVT (APPDA - Lisboa, s/d). 

Relativamente à direcção, esta é composta por 5 pais ou familiares de pessoas 
com PEA, sendo eleita de 3 em 3 anos pela Assembleia Geral da APPDA. É a 
Direcção que faz a supervisão de todos os serviços, representações, projectos, 
programas e publicações. Para coordenar os serviços existe o Director Coordenador 
que representa a Direcção, enquanto o responsável pelas actividades e programas 
individuais no CAO é o Director Pedagógico. Há também um director para os lares 
residenciais e um coordenador para os serviços externos de apoio, tanto às crianças 
que frequentam as escolas de ensino regular, como às suas famílias – Projecto 
Ajudautismo. O Serviço de Diagnóstico e Acompanhamento conta com a colaboração 
de um médico psiquiatra, um pediatra geneticista, psicólogos, psicopedagogos e um 
professor de educação especial. O Serviço de Apoio às Famílias é coordenado por um 
técnico superior de serviço social (APPDA - Lisboa, s/d). 

A equipa pedagógica conta com cerca de 60 técnicos/auxiliares, sendo a 
equipa de todos os centros coordenada por um Director Coordenador, um Director 
Pedagógico, uma Directora dos Lares Residenciais e quatro administrativos. A 
associação conta ainda com dois terapeutas ocupacionais, quatro terapeutas da fala, 
dois educadores de infância, um educador social, três psicopedagogos, quatro 
professores de música, um professor de educação física, quatro técnicas de educação 
especial e reabilitação, um técnico de serviço social, um monitor de hortofloricultura e 
jardinagem e um monitor de tecelagem. A equipa conta ainda com sete auxiliares de 
educação, cinco ajudantes de acção educativa, vinte e quatro ajudantes de lar, cinco 
funcionários de serviço auxiliar de limpeza. Relativamente ao serviço de motoristas e 
de cozinha, ambos são assegurados por uma empresa contratada pela associação, 
sendo apenas uma das cozinheiras empregada da APPDA (APPDA - Lisboa, s/d).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Página 34 
 

Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora – 2010/2011 

5. CONTEXTO DE NATUREZA FUNCIONAL 
  

Esta secção diz respeito ao trabalho de campo exercido ao longo do presente 
estágio, no que concerne aos contextos e modalidades de intervenção, começando 
por referir a organização da Psicomotricidade na associação. 

5.1. ORGANIZAÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE NA APPDA-
LISBOA  

 

 
Ilustração 3 - Enquadramento da Psicomotricidade na APPDA-Lisboa 

 

  

Em virtude do referido anteriormente, e como ilustrado no organigrama acima, 
observa-se que na instituição em questão a Psicomotricidade está patente em dois 
níveis, nomeadamente ao nível do CAO e do CRI, este último que no presente estágio 
actua ao nível das escolas indicadas. Desta forma, é de seguida apresentada uma 
abordagem à organização e funcionamento das sessões de Psicomotricidade nestas 
duas valências. 
 

5.1.1. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PSICOMOTRICIDADE NO CAO 
As pessoas com PEA encontram por vezes algumas restrições no que diz 

respeito ao seu desenvolvimento e apoio adequado quando acompanhadas por 
pessoal não qualificado. Desta forma é importante serem atendidas por profissionais 
formados e qualificados na área, de modo a terem acesso a um melhor atendimento 
que lhes proporcionará novas aprendizagens e melhor qualidade de vida.  

No CAO da APPDA-Lisboa alguns clientes têm acesso a uma actividade de 
Educação Física, enquanto os outros participam em sessões de Psicomotricidade por 
apresentarem maiores dificuldades a nível psicomotor. No âmbito do estágio, estas 
sessões contam com a participação de seis adultos entre os 20 e os 40 anos de idade 
(consultar anexo I). 

As sessões desenvolvem-se no ginásio Ajudautismo e são da 
responsabilidade da Dr.ª Inês Neto. Estas realizam-se uma vez por semana, 
nomeadamente às sextas-feiras, entre as 14h30 e as 16h, com um grupo de seis 
clientes, distribuídos em pares por três sessões de 30´. Têm como base a Intervenção 
Psicomotora, sendo as principais áreas trabalhadas a autonomia, equilíbrio, 
motricidade global, coordenação óculo-manual e coordenação óculo-pedal. Neste 
sentido, a selecção das competências a desenvolver devem ter em conta os diferentes 
contextos presentes e futuros, e centrar-se não tanto em todos os factores 
psicomotores, mas nos que apresentam uma maior relevância para o trabalho da 
autonomia e qualidade de vida destes clientes. Devem ainda ser tido em conta os 
interesses e gostos de cada um, para que as sessões se tornem motivadoras. Estes 
domínios são trabalhados através de actividades tipo, que se baseiam na realização 
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de um circuito que não sofre grandes alterações evidenciando assim a rotina de 
sessão.  

 

5.1.2. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PSICOMOTRICIDADE NO CRI – ESCOLAS 
A Intervenção Psicomotora, nas suas diversas áreas de actuação, procura 

estudar e compensar condutas inadequadas geralmente ligadas a problemas de 
desenvolvimento e maturação psicomotora, de aprendizagem, de comportamento ou 
psicoafectivas (Fonseca, 2001). Compreende-se que um bom desenvolvimento a este 
nível se torna um pré-requisito para as aprendizagens mais intelectuais das crianças 
(Llinares & Rodríguez, 2003), e assim a importância da Psicomotricidade ao nível 
escolar.       

Neste sentido, a outra valência da instituição é ao nível do CRI, que como 
descrito anteriormente, vem apoiar os alunos com PEA em vários agrupamentos de 
escolas de ensino regular, nomeadamente nas suas UEEA, através do ―Projecto 
Ajudautismo‖. No âmbito do presente estágio é realizada intervenção com 46 alunos 
distribuídos por sete escolas localizadas nas zonas de Alfornelos, Benfica, Bobadela, 
Linda-a-Velha, Serra das Minas e Telheiras. As sessões de Psicomotricidade são 
realizadas tanto em meio aquático, como em ginásio e ainda por meio de terapias de 
expressão corporal. Nestas é pretendido desenvolver não só os factores psicomotores, 
como também focar a intervenção em aspectos relacionais, comportamentais, 
desenvolver a comunicação e as competências cognitivas, dando assim ferramentas 
para um melhor desenvolvimento e facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. 

Deste modo, para uma melhor compreensão dos diversos contextos de 
estágio, passa-se de seguida a apresentar cada um dos grupos e respectiva 
organização das sessões. 

 

 Escola EB António Nobre – Benfica  
Na escola EB António Nobre de Benfica, pertencente ao agrupamento de 

escolas Delfim Santos, as sessões são da responsabilidade das estagiárias Inês 
Gonçalves e Sara Teixeira e realizam-se uma vez por semana no ginásio da escola, 
nomeadamente às quartas-feiras, entre as 13h e as 14h30, com um grupo de seis 
crianças, distribuídas em pares por três sessões de 30’. 

A intervenção nesta escola recorre a alguns aspectos de terapias expressivas, 
incidindo mais ao nível da dança e expressão corporal, uma vez que a Dr.ª Inês Neto é 
responsável pelas sessões de Psicomotricidade noutro horário. De forma a não repetir 
o trabalho da técnico de Psicomotricidade e aproveitando o facto de já ter sido iniciado 
um projecto no âmbito da dançaterapia, foi proposto este tipo de intervenção pela 
estagiárias e respectiva co-orientadora.  

Estas sessões seguem uma estrutura previamente definida pelas estagiárias, 
dividindo-se em três momentos: aquecimento, actividade fundamental e relaxação. O 
aquecimento, habitualmente semelhante em todas as sessões, é realizado com base 
na coreografia de uma música. Relativamente à actividade fundamental, esta vai 
sofrendo alterações conforme os objectivos de trabalho definidos. Esta tem também 
como base o movimento e expressão corporal. Por fim, o momento da relaxação, 
idêntico em todas as sessões, prende-se com a massagem do corpo usando a bola 
como objecto mediador do toque. Os objectivos trabalhados nas actividades 
propostas, são concordantes com o plano interventivo traçado pela Dr.ª Inês Neto em 
complementaridade com os propostos a nível comportamental pelas estagiárias. 

Em termos de material, encontram-se disponíveis colchões, bolas, arcos, 
cordas, pinos e bancos suecos.  
 

 Escola EB 2/3 Delfim Santos – Benfica 
Esta é a escola que dá nome ao agrupamento correspondente, sendo as 

sessões supervisionadas pela Dr.ª Helena Sousa, apesar de as estagiárias terem total 
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autonomia/responsabilidade sobre estas. As sessões decorrem semanalmente, 
nomeadamente às quintas-feiras, das 11h às 12h30, com um grupo de seis 
adolescentes. 

As sessões são realizadas com os mesmos moldes das da escola EB António 
Nobre, tendo uma estrutura definida com aquecimento, actividades fundamentais 
(habitualmente duas) e relaxação. No aquecimento e feito um reconhecimento e 
mobilização das diversas partes do corpo, bem como a realização de alguns tipos de 
deslocamentos. As actividades fundamentais têm por base o movimento e expressão 
corporal, trabalhando, não só os objectivos definidos pela técnica Dr.ª Inês Neto, como 
também os propostos pelas estagiárias. Por fim, no momento de relaxação são 
realizadas massagens usando bolas como objecto mediador do toque. Estas são 
realizadas pelas estagiárias ou entre os colegas. 

O espaço onde decorrem as sessões diz respeito à própria UEEA, onde se 
encontra um rádio leitor de CD’s e colchões, sendo o restante material trazido pelas 
estagiárias.   

 
 Escola EB n.º 3 da Bobadela 

A escola EB n.º 3 da Bobadela pertence ao agrupamento de escolas da 
Bobadela. As sessões nesta escola são da responsabilidade da Dr.ª Helena Sousa e 
realizam-se uma vez por semana, nomeadamente às segundas-feiras, entre as 10h45 
e as 11h30. O grupo é constituído por 5 crianças, que participam na intervenção em 
grupo. 

Provisoriamente as sessões de psicomotricidade decorreram na própria 
unidade, havendo algum material disponível para a intervenção – e.g., pinos, túnel, 
bolas e arcos de variadas cores. Esta situação deveu-se à espera da autorização por 
parte da Câmara Municipal da Portela para iniciar as sessões de Psicomotricidade em 
meio aquático nas suas piscinas.  

Estas sessões em meio aquático iniciaram-se em Janeiro. A sua organização 
seguiu uma estrutura definida, iniciando-se pela entrada na piscina com uma pequena 
reunião onde são feitas actividades em roda. De seguida passa-se às actividades de 
motricidade global e coordenação que envolvem os vários deslocamentos na água. 
Por fim são realizadas actividades de grupo e relaxação. Para as actividades 
encontram-se disponíveis vários materiais como os colchões, rolos de esponja, 
pranchas, bolas, argolas e vários objectos flutuantes e outros que afundam. 

 
 Escola EB/JI Prista Monteiro de Telheiras 

 A escola EB Prista Monteiro de Telheiras pertence ao agrupamento de escolas 
de S. Vicente. Nesta escola são feitas duas sessões semanais com dois grupos 
diferentes: uma da responsabilidade da Dr.ª Dorathy Freitas, com três crianças da 
UEEA; sendo a outra sessão da responsabilidade das estagiárias, contando com 
outras três crianças. Relativamente às sessões da técnica do CRI, estas são 
bissemanais, realizando-se às segundas e quartas-feiras, das 15h30 às 17h. No 
âmbito do estágio apenas são observadas as referentes à quarta-feira, que se 
realizam na própria unidade.  
 As sessões da responsabilidade das estagiárias decorrem também às quartas-
feiras das 11h às 12h, no ginásio da escola. Estas sessões são realizadas em grupo e 
seguem uma estrutura definida, iniciando-se pelo aquecimento, que varia de sessão 
para sessão, tendo o objectivo comum de reconhecer e mobilizar as diferentes partes 
do corpo, motricidade global e equilíbrio dinâmico e estático. As actividades 
fundamentais variam também dependendo dos objectivos definidos para trabalhar na 
sessão. Por fim realiza-se uma actividade de recompensa onde se trabalham 
competências sociais e comportamentais.   

No ginásio encontram-se disponíveis bolas, arcos, sacos de feijões, colchões, 
pinos, bancos suecos, cestos, cordas, mesa e cadeiras. Na unidade encontram-se 
ainda ilhas e barras de equilíbrio e material sensorial. 
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 Escola D. Pedro V de Linda-a-Velha 
As sessões nesta escola são da responsabilidade da Dr.ª Helena Sousa e 

ocorrem uma vez por semana – quintas-feiras das 9h às 10h30. Nesta escola a 
intervenção divide-se em dois grupos: um com um apoio mais individualizado 
constituído por duas crianças e o outro por quatro. 

Em ambos os grupos as sessões têm por base um circuito como actividade 
fundamental. Aos poucos vão sendo introduzidas outras actividades, de carácter mais 
relacional para o primeiro grupo, e de interacção, colaboração e cumprimento de 
regras para o segundo.  

Inicialmente as sessões decorreram no espaço da biblioteca junto à UEEA, 
podendo ser usados os materiais do ginásio, como bancos suecos, arcos, bolas, 
pinos, argolas, cordas, colchões, raquetes, bastões e cones. Actualmente, com o 
ginásio já disponível, as sessões realizam-se no mesmo, o qual se caracteriza por ser 
um espaço amplo.  

 
 Escola EB1/JI da Serra das Minas 

As seis crianças desta escola deslocam-se todas as sextas-feiras à piscina da 
Liga para os Deficientes Motores para as sessões de Psicomotricidade em meio 
aquático. Estas decorrem entre as 10h30 e as 11h15, sendo as técnicas responsáveis 
a Dr.ª Dorathy Freitas e a Dr.ª Helena Aniceto. 

Relativamente à organização das sessões, estas seguem uma estrutura 
semelhante. Iniciando-se com um aquecimento à beira da piscina, seguem-se os 
diferentes deslocamentos, com uma posterior actividade que visa trabalhar aspectos 
de imersão e contacto com a água cara. Por fim dá-se espaço para a relaxação e 
brincadeira com os colchões. No que diz respeito aos materiais usados encontram-se 
disponíveis arcos, argolas, bolas, colchões, flutuadores, pranchas, rolos, objectos que 
flutuam e puzzles de esponja.  

 
 Escolas do agrupamento de Alfornelos 

A sessão realizada com os alunos do agrupamento de Alfornelos compreende 
duas escolas, uma de 1.º e outra de 2.º ciclo, o que perfaz um total de 10 crianças, 
sendo que uma delas não entra na piscina permanecendo no banco com as 
professoras. Á semelhança do grupo anterior, estas deslocam-se às sextas-feiras à 
piscina da Liga para uma sessão de 45’, entre as 11h15 e as 12h. Estas são 
igualmente da responsabilidade das técnicas Dr.ª Dorathy Freitas e a Dr.ª Helena 
Aniceto. 

Inicialmente a estrutura da sessão era semelhante à da escola da Serra das 
Minas. Contudo, devido à evolução dos participantes observada, esta sofreu algumas 
alterações, tendo sido reduzidos e/ou retirados os apoios, sendo ainda algumas 
actividades complexificadas. Actualmente faz-se uma actividade de grupo no final da 
sessão e posterior relaxação. Os materiais disponíveis para o efeito são os 
anteriormente referidos. 

 Este grupo desloca-se ainda às instalações da APPDA-Lisboa para usufrui de 
uma sessão de Psicomotricidade no ginásio local com a Dr.ª Inês Neto. A sessão 
ocorre entre as 13h30 e as 14h30, havendo uma divisão do grupo, tendo cada um 30’ 
de Psicomotricidade intercalada com a Musicoterapia. As sessões no ginásio iniciam-
se com o aquecimento mobilizando as partes do corpo solicitadas, passando-se 
posteriormente para a realização de um circuito previamente montado. Após todos 
terem realizado o circuito procede-se a uma actividade de grupo. Entre o material 
disponível encontram-se bolas de vários tamanhos, arcos, colchões, bancos suecos, 
estruturas de madeira, espaldares, pinos, raquetes e um trampolim.  
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III. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 

Numa primeira instância, após a selecção dos locais de estágio, procedeu-se à 
marcação das respectivas reuniões com a orientadora de estágio e co-orientadora 
local, acompanhada pelos membros coordenadores da APPDA-Lisboa. Nesta reunião, 
após a formalização das apresentações, foram referenciadas as funções a 
desempenhar pelas estagiárias e realizada a escolha dos grupos de intervenção e 
respectivo horário. Numa posterior reunião foram elaboradas as cartas, para entregar 
a cada agrupamento de escolas e aos pais dos alunos envolvidos, referentes aos 
pedidos de autorização para intervir na escola com os seus educandos, e ainda 
proceder à filmagem e fotografia das sessões, a serem usadas exclusivamente no 
âmbito de estágio.  

No que concerne à dinâmica do estágio, este iniciou-se pela integração das 
estagiárias no seio de cada grupo de intervenção e da própria instituição, onde apesar 
de haver um primeiro momento de observação, logo se passou à participação activa 
nas sessões de acordo com o planeamento elaborado pelas técnicas. Posteriormente, 
em Janeiro, a participação das estagiárias tornou-se mais autónoma e directa com os 
clientes e alunos. Neste momento, iniciou-se a preparação e realização das 
avaliações, com o respectivo estudo e elaboração dos instrumentos usados. Com os 
resultados obtidos procedeu-se ao delineamento dos objectivos a trabalhar e 
execução de um plano de Intervenção Psicomotora anual. Posto isto, semanalmente 
foram elaborados os planeamentos de cada sessão, tendo em conta os objectivos 
anteriormente traçados, desenvolvendo-os a partir das áreas identificadas como fortes.  

Aproximando-se o final do ano lectivo, e consequentemente das sessões, 
foram realizadas as avaliações finais, replicando as mesmas actividades e condições 
da avaliação inicial. De seguida, foram analisados e discutidos os resultados obtidos, 
onde se puderam verificar as evoluções obtidas ao longo deste ano de intervenção. 
 

1. CONCEPÇÃO 
No decurso do presente estágio várias foram as questões colocadas, tanto de 

carácter prático como teórico, para a realização de um trabalho provido de sucesso. 
Neste sentido, algumas das questões mais pertinentes retrataram 

principalmente a prática psicomotora ao nível dos CRI, dada a recente emergência dos 
mesmos. Outras questões relacionadas com a evolução do próprio conceito de 
Psicomotricidade e instrumentos de avaliação utilizados no âmbito das PEA (ginásio e 
meio aquático) estiveram também patentes em todo este trabalho. Do mesmo modo, 
também foi objecto de preocupação no campo da Psicomotricidade, aspectos 
relacionados com as práticas e metodologias de intervenção mais eficazes e providas 
de evoluções no que respeita aos diagnósticos encontrados.  

Assim sendo, para a elaboração de todo este documento foi necessária uma 
intensiva pesquisa e incidência no que respeita a todos estes aspectos descritos 
previamente, para a concretização da avaliação e respectivo plano interventivo. 

 

2. PROBLEMAS EM ESTUDO 
No âmbito de estágio, e tal como já mencionado, apesar dos inúmeros casos 

acompanhados, apenas foram seleccionados e caracterizados dois estudos de caso, 
um em contexto de ginásio e outro relativo ao meio aquático. Neste sentido foram 
concebidas as seguintes questões, para o caso conduzido em contexto de ginásio: 

 

 Ocorreram evoluções positivas ao nível do perfil psicomotor ao longo do 
período de intervenção? 
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 O comportamento sofreu melhorias ao longo do período da prática 
interventiva? 

No que diz respeito ao meio aquático, apenas algumas das questões principais 
colocadas são diferentes, sendo semelhantes em aspectos relativos ao perfil 
psicomotor e ao comportamento. Desta forma, e como principais questões desta 
intervenção sucederam as seguintes: 

 

 Verificaram-se alterações no que diz respeito à adaptação ao meio aquático 
ao longo do período interventivo? 

 O perfil psicomotor sofreu modificações positivas ao longo da prática 
interventiva em meio aquático? 

 Surgiram evoluções no comportamento no decurso da intervenção 
psicomotora em meio aquático?  

 

3. CALENDARIZAÇÃO E HORÁRIO 
No que diz respeito à organização funcional do presente estágio apresenta-se 

de seguida, o cronograma das tarefas práticas e teóricas desempenhadas ao longo do 
ano lectivo, bem como o horário delineado com a orientadora local e cumprido durante 
este período. Posteriormente, é apresentada a calendarização das sessões previstas e 
dadas de todas as instituições envolvidas. 

 

3.1. CRONOGRAMA 
Durante o estágio surgiram tarefas e funções que, de forma gradual, 

progressiva e coerente, foram sendo realizadas e expostas aos órgãos responsáveis. 
Deste modo, o cronograma apresentado de seguida resume todas as etapas e 
actividades desempenhadas, tanto a nível prático, como teórico. 

 2010 2011 

 MESES 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 

A
C

T
I
V

I
D

A
D

E
S

 

REALIZAÇÃO PRÁTICA  

Integração na 
equipa 

              

Avaliação  
Inicial 

          
    

Elaboração do 
plano de 

Intervenção 
          

    

Intervenção 
Psicomotora 

              

Relatórios de 
Intervenção 

              

Planeamentos 
de Sessão 

              

Avaliação  
Final 

              

Análise dos 
Resultados 

              

Elaboração dos 
Relatórios de 

Avaliação 
          

    

ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

Redacção do 
Relatório 

              

Revisão do               
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3.2. HORÁRIO 
O horário de estágio, que se pode observar abaixo, foi delineado 

conjuntamente com a orientadora local Dr.ª Helena Sousa, distribuindo o número de 
horas previstas de acordo com o regulamento do Ramo de Aprofundamento de 
Competências Profissionais, tendo em vista a compatibilidade dos locais disponíveis. 
Deste modo, constam preenchidas 19h30 sendo contabilizadas não só as horas de 
sessão, mas também a reunião com a orientadora local, as deslocações entre os 
locais e ainda as horas de almoço. Estas horas encontram-se distribuídas por 4 dias 
da semana, com distribuição variante, consoante o dia, entre as 9h00 e as 17h00.  

 

3.3. CALENDARIZAÇÃO 
De acordo com a calendarização das actividades ao nível de todas as 

instituições envolvidas no trabalho de estágio e respectivas interrupções, é 
apresentada de seguida a tabela onde constam o número de sessões previstas para o 
referente ano lectivo e as que foram efectivamente realizadas.  

INSTITUIÇÕES 
N.º DE SESSÕES 

PREVISTAS 
N.º DE SESSÕES 

REALIZADAS 

EB n.º 3 – Bobadela 29 22 

EB 1 Prista Monteiro – Telheiras (a)
4
 23 20 

EB 1 Prista Monteiro – Telheiras (b)
5
 25 23 

EB António Nobre – Benfica 23 19 

                                                
4
 Grupo da responsabilidade das estagiárias. 

5
 Grupo da responsabilidade da Dr.ª Dorathy Freitas. 

Relatório 

Entrega do 
Relatório 

              

Defesa do 
Relatório 
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EB 2 3 Delfim Santos – Benfica 24 23 

D. Pedro V – Linda-a-Velha 27 25 

EB 1 da Serra das Minas 32 28 

EB 2/3 de Alfornelos (ginásio e 
piscina) 

32 30 

Clientes do CAO na APPDA-Lisboa 32 21 

 

4. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 

4.1. DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
No sentido de elaborar um plano interventivo no âmbito da Psicomotricidade 

deve ser realizada uma avaliação ou observação das competências psicomotoras, 
cognitivas e comportamentais do indivíduo em causa com o intuito de traçar objectivos 
terapêuticos. Para isso pode recorrer-se aos vários instrumentos de 
avaliação/observação disponíveis para o efeito. Assim, no âmbito deste estágio foram 
seleccionados, de acordo com a população atendida, vários itens de diferentes 
instrumentos de avaliação publicados, sendo eles: Bateria Psicomotora, Body Skills, 
Exploración Psicomotriz, Griffiths, LOFOPT, PEP-R e PEP-3. 
 Cada um destes instrumentos será de seguida apresentado:   
 

4.1.1. BATERIA PSICOMOTORA 
A Bateria Psicomotora (BPM) de Vítor da Fonseca, aferida à população normal 

portuguesa com idades compreendidas entre os 4 e os 12 anos, tem como objectivo a 
detecção de défices funcionais em termos psicomotores, envolvendo a integração 
sensorial e perceptiva que se relacionam com o potencial de aprendizagem da criança 
(Fonseca, 1992).  

É um instrumento de avaliação dos sete factores psicomotores representados 
nas unidades funcionais de Luria. Deste modo, a 1.ª unidade de Luria (regulação 
tónica de alerta e dos estados mentais) corresponde à Tonicidade e Equilibração, a 2º 
unidade (recepção, análise e armazenamento da informação) à Lateralização, Noção 
do Corpo e Estruturação Espácio-temporal e, finalmente, a 3º unidade (programação e 
verificação da actividade) à Praxia Global e Praxia Fina (Fonseca, 1992).  

Cada factor é avaliado através de um conjunto de provas, com uma cotação 
que vai de 1 a 4 pontos (Fonseca, 1992). 

 

4.1.2. BODY SKILLS 
O Body Skills é um teste que avalia o potencial habilitativo de crianças dos 2 

aos 12 anos de idade. Foi elaborado por Werder e Bruninks (1988), no seguimento de 
considerarem a condição física e as habilidades associadas, elementos importantes 
nos currículos escolares. Funciona, também, como um currículo de desenvolvimento 
motor, pois identifica e estabelece objectivos, selecciona actividades e ainda avalia o 
progresso (Morato, Santos & Rodrigues, 1999/2000b).  

O instrumento de avaliação referido é um método sistemático de avaliação, de 
planeamento e ensino de habilidades motoras a cinco níveis: Controlo do Corpo, 
Locomoção, Condição Física, Motricidade Fina e Manipulação de Objectos (Santos & 
Morato, 1998). 
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4.1.3. EXPLORACIÓN PSICOMOTRIZ 
 O teste Exploración Psicomotriz, criado por José Ortega e Julia Obispo, surge 
da necessidade de diagnosticar precocemente alterações psicomotoras para que 
através dos resultados seja definido um plano de intervenção. Como referem os 
autores, o teste psicomotor é um elemento indispensável ao exame psicológico e 
fundamental na observação dos vários problemas de inadaptação que a criança pode 
presenciar (Ortega & Obispo, 2007). 
 Neste teste os domínios estão divididos em duas classes etárias, 
nomeadamente dos 2 aos 5 anos (primeira infância) e dos 6 aos 11 anos. Na primeira 
classe etária encontram-se os seguintes domínios: Coordenação Óculo-manual, 
Coordenação Dinâmica, Equilíbrio, Controlo do Próprio Corpo, Organização Perceptiva 
e Linguagem. No segundo escalão etário, Coordenação Dinâmica das Mãos, 
Coordenação Dinâmica Geral, Equilíbrio, Organização Espacial, Rapidez, Estruturação 
Espácio-temporal e Observação da Lateralidade (Ortega & Obispo, 2007). 
 Relativamente à cotação, esta é obtida de acordo com a especificidade de 
cada domínio, num sistema de pontos (Ortega & Obispo, 2007).  

4.1.4. ESCALA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DE GRIFFITHS 
A Escala de Desenvolvimento Infantil de Griffiths, elaborada por Ruth Griffiths, 

consiste numa escala cronológica que se caracteriza por estar de acordo com o 
princípio do desenvolvimento por estádios evolutivos. Esta escala tem como objectivo 
determinar o grau de eficiência da criança ao nível motor, mental, emocional e social 
(Morato, Rodrigues & Santos, 1999/2000a). 

A escala está dividida em cinco subescalas, cada uma com 51 itens agrupados 
por meses de idade: Escala Motora, Escala Pessoal-Social, Escala de Audição e Fala, 
Escala Coordenação Óculo-manual e Escala de Realização/Performance (Morato. et 
al., 1999/2000a).  

4.1.5. LOFOPT  
A escala de observação de objectivos na terapia psicomotora (the Louvain 

Observation scales For Objectives in Psychomotor Therapy – LOFOPT), foi criada em 
1989 por Coppenolle, Simons, et al.. Os autores referem que esta escala consiste num 
instrumento de observação, que fornece dados relativos às características disruptivas 
da personalidade em actividades que serão trabalhadas através da terapia 
psicomotora (Coppenolle, Simons, et al., 1989). 

Esta está dividida em nove categorias, importantes para doentes psiquiátricos: 
1) Relações Emocionais; 2) Autoconfiança; 3) Tipo de Actividade; 4) Relaxação; 5) 
Controlo Motor; 6) Concentração; 7) Expressão Corporal; 8) Comunicação Verbal; e, 
10) Capacidade de Regulação Social. Por cada item da escala, a pontuação 
estabelecida varia de -3 a 3, indicando uma extremidade um comportamento 
excessivamente perturbado e a outra extremidade um comportamento oposto, mas 
também ele perturbado. A pontuação mediana, isto é o 0, corresponde ao 
comportamento não perturbado relativamente ao item em questão (Coppenolle, 
Simons, et al., 1989).  

4.1.6. PERFIL PSICOEDUCATIVO – REVISTO  
Segundo Shopler, Reichler, Bashford, Lansing e Marcus (1990), o Perfil 

Psicoeducativo – Revisto (PEP-R) fornece uma avaliação e programação 
individualizada, especifica para crianças com PEA. Para a sua elaboração, os autores 
tiveram a preocupação de criar itens independentes da linguagem, não cronometrados 
e que necessitem de material concreto, interessante e variado. O teste é também 
flexível, na medida em que permite o ajustamento ao comportamento da criança e às 
técnicas de aplicação – instruções verbais, gestos, demonstração e condução física.  
 O PEP-R é constituído por 131 itens repartidos por sete domínios de 
desenvolvimento. Para além destes 131 itens de desenvolvimento, o PEP-R comporta 
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43 de comportamento. Estes avaliam, na sua maioria, a forma como a criança se 
comporta durante o teste. Desta forma, o avaliador deve tomar notas sobre 
comportamentos e/ou reacções desajustadas por parte da criança (Shopler, et al., 
1990). 
 A cotação da escala de desenvolvimento do PEP-R é feita através de três 
níveis de desempenho – Sucesso, Emergente e Falha. A escala de comportamento é 
igualmente avaliada em três níveis – Adequado, Ligeiro e Severo (Shopler, et al., 
1990). 

4.1.7. PERFIL PSICOEDUCATIVO – 3ª EDIÇÃO 
O PEP-3 é uma versão revista do PEP-R e, tal como este último, foi desenhado 

para medir os aspectos do funcionamento da criança com PEA. Surgiu em 2004, 
estando indicado para crianças até aos 7 anos e meio, apesar de se poder aplicar com 
segurança em crianças com idades superiores e com PEA (Sousa, 2009). É uma 
escala de comparação à norma, sendo elaborado no final um perfil das idades 
desenvolvimentais nos vários domínios. 

Utiliza um sistema de pontuação que facilita o desenvolvimento de programas, 
pois minimiza o uso da linguagem e não tendo em conta o tempo que a criança 
demora a realizar os itens. Do mesmo modo, os materiais são atractivos e a sua 
administração é flexível. A cotação do teste vai de 0 a 2, onde o 0 corresponde à 
Falha, o 1 ao Emergente e o 2 ao Sucesso (Sousa, 2009). 

A sua estrutura é composta por 3 domínios principais – Comunicação, 
Motricidade e Comportamento – subdivididos em vários domínios (Sousa, 2009).  

 

4.2. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO – 
CONTEXTO GINÁSIO  

No que concerne aos procedimentos de avaliação no contexto de ginásio foi 
elaborada uma grelha de observação psicomotora. Esta foi realizada pelas estagiárias 
em conjunto com a orientadora Prof.ª Dr.ª Paula Lebre e com a co-orientadora local 
Dr.ª Helena Sousa, técnica da Associação Portuguesa para as Perturbações do 
Desenvolvimento e Autismo, com o objectivo de obter o perfil psicomotor e 
comportamental de cada criança.  

 

4.2.1. GRELHA DE OBSERVAÇÃO UTILIZADA 
A grelha, que pode ser consultada no anexo II, encontra-se dividida em dois 

grandes grupos – Perfil Psicomotor e Comportamento – sendo cada um deles 
subdividido em diversos subitens retirados dos vários instrumentos de avaliação 
anteriormente apresentados: 

 

 PERFIL PSICOMOTOR 

 Tonicidade – auto-regulação da tensão muscular em actividade. 
 Equilibração – ajustamento postural e gravitacional 

 Equilíbrio Estático – capacidade de equilíbrio em várias posições; 

 Equilíbrio Dinâmico – capacidade de equilíbrio em situações de 
movimento. 

 Lateralização 

 Lateralidade – noção de direita e esquerda; 

 Lateralização – dominância lateral do pé, da mão e do olho. 
 Noção do Corpo – identificação e reconhecimento das várias partes do 

corpo, associadas à formação da imagem do corpo. 
 Estruturação Espácio-temporal / Imitação 

 Organização Espácio-temporal – capacidade de organização espacial 
e rítmica; 
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 Imitação – imitação de gestos. 
 Praxia Global 

 Motricidade Global – qualidade da utilização de grandes grupos 
musculares para realizar grandes acções; 

 Coordenação Óculo-pedal – qualidade da ligação entre o campo visual 
e a motricidade do pé; 

 Coordenação Óculo-manual – qualidade da ligação entre o campo 
visual e a motricidade da mão e dos dedos. 

 Praxia Fina 

 Motricidade Fina – capacidade de dissociação digital e de preensão 
construtiva. 

 Competências Cognitivas – capacidade de identificação de diversas noções 
básicas. 

 
A cotação desta grelha de observação, relativa ao perfil psicomotor e cognitivo 

do avaliado, pressupõe um sistema de cotação em três níveis de desempenho:  

 Sucesso (S): A criança realiza a actividade com sucesso; 

 Emergente (E): A criança realiza parte da actividade necessitando de ajuda 
ou de demonstrações; 

 Falha (F): A criança não realiza a actividade, mesmo com ajuda ou após 
demonstrações. 
 

Pode também referir-se quando o item não é cotado: 

 Não observado (NO): Quando o item não é observado, por motivos 
diversos. 

 Não verbaliza (NV): A cotar no domínio da comunicação. 
 

 COMPORTAMENTO 

 Relação – relação entre a criança e o envolvimento e/ou entre a criança e o 
adulto; 

 Ambiente / Material – comportamento da criança nas actividades e com os 
diversos materiais; 

 Sensorial – gestos estereotipados, reacções e sensibilidades a sons, 
cheiros, gostos e ao tacto; 

 Linguagem e Comunicação – estabelecimento da comunicação com o adulto 
e a sua qualidade; 

 Outros comportamentos – comportamentos disruptivos e de agressão. 
 

Esta sub-grelha permite observar o comportamento do avaliado, encontrando-
se três níveis de classificação, nomeadamente: 

 Adequado (A): O comportamento da criança é adequado para a idade 
(mental); 

 Ligeiro (L): O comportamento da criança é ligeiramente ou moderadamente 
desadequado; 

 Severo (S): Quando a qualidade, a intensidade e as manifestações do 
comportamento são claramente exageradas e perturbadoras; os 
comportamentos devem ser bizarros e desadaptados sem qualquer 
equívoco. 
 

Pode também referir-se quando o item não é cotado: 

 Não observado (NO): Quando o item não é observado, por motivos 
diversos. 

 Não verbaliza (NV): A cotar quando a criança não tem comunicação verbal. 
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4.2.2. FUNDAMENTAÇÃO DA GRELHA 
Para a avaliação do perfil psicomotor foi criada pelas estagiárias, em conjunto 

com a orientadora do estágio e co-orientadora local, uma grelha de registo informal a 
partir de vários instrumentos validados. A referida grelha tem como base um teste de 
avaliação denominado ―Exploracíon Psicomotriz‖ dos autores José Jiménez Ortega e 
Julia Alonso Obispo, que se encontra no livro Manual de Psicomotricidad (teoria, 
exploración, programación y práctica) de 2007. A escolha desta referência deveu-se 
não só à sua referência ser relativamente recente, mas também por ter associado a 
cada competência a sua idade de aquisição, dando possibilidade de adequar as 
tarefas à criança avaliada. Deste teste foram analisados os seus itens, sendo retirados 
os que não fariam sentido avaliar para a população em questão.  

Posto isto, a grelha foi comparada com a grelha de avaliação elaborada pelas 
técnicas de Psicomotricidade da equipa da APPDA-Lisboa, de forma a completar a 
mesma. Foram assim acrescentados itens ao teste, com vista às necessidades e 
características intrínsecas da PEA e ainda algumas provas que, sendo necessárias 
para a avaliação do perfil psicomotor da criança, não constavam no documento 
original. Para isso recorreu-se ao Body Skills, BPM, Griffiths, PEP-R e PEP-3.  

Foi ainda adicionada à grelha anterior os itens relativos à observação do 
comportamento usadas pelas técnicas da APPDA-Lisboa para o efeito. Esta sub-
grelha do comportamento foi elaborada com base em alguns itens do PEP-3 e PEP-R, 
sendo estes mais específicos para indivíduos com PEA e, por isso, adaptados à 
população observada neste estágio. A partir da observação do comportamento de 
cada criança torna-se possível perceber a forma como ela actua sobre o ambiente e 
materiais, qual o seu perfil sensorial, o tipo de linguagem utilizada (verbal e não 
verbal), bem como o tipo de relação que estabelece com o outro e com o ambiente. 

 Todas as informações retiradas de ambas as partes foram relevantes para 
traçar o perfil de cada criança e do grupo, e posterior planeamento das sessões de 
intervenção.  

 

4.2.3. CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 
Para concretizar a avaliação inicial na íntegra, sendo todos os itens 

observados, foram necessárias três sessões, de forma a ser possível agrupar o 
mesmo género de tarefas organizando-as sobre a forma de actividades lúdicas, tendo 
cada uma a duração de 50’.  

Torna-se de interesse realizar esta avaliação das crianças, uma vez que estas 
tiveram um intervalo nas sessões de Psicomotricidade pelo CRI da APPDA-Lisboa de 
cerca de 7 meses. Assim é importante observar as suas competências psicomotoras e 
o seu desempenho nos diversos domínios, de forma a traçar um plano interventivo que 
procura desenvolver e melhorar essas mesmas competências.  

Para o efeito, a avaliação decorreu no ginásio da presente escola. O ginásio é 
o espaço onde se realizaram as aulas de educação física e da Psicomotricidade, 
estando assim à disposição todos os materiais relacionados com esta actividade, e.g. 
bancos suecos, espaldares, bolas de vários desportos, sacos de feijões, colchões, 
cestos, arcos e pinos. O ginásio é amplo permitindo a realização de variadas 
actividades, como circuitos com várias tarefas distintas. Neste encontra-se ainda uma 
mesa e cadeiras que possibilitaram a avaliação dos itens referentes à Praxia Fina. 

Na avaliação final, apenas foram necessárias duas sessões para efectivar os 
resultados da mesma, uma vez que ao longo das sessões anteriores, muitos dos itens 
foram registados e avaliados. Relativamente às condições de aplicação, estas 
mantiveram-se análogas às da avaliação inicial, tal como os materiais usados e 
respectivo tempo de realização. Deste modo, foram também concretizadas inúmeras 
actividades lúdicas, tendo a sessão a duração total de 50´. 
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4.3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO – 
CONTEXTO MEIO AQUÁTICO 

No que concerne aos procedimentos de avaliação no contexto de piscina foi 
usada uma grelha de observação específica para o meio aquático e para a população 
com PEA. Esta foi aplicada com o objectivo de obter o perfil psicomotor e 
comportamental de cada criança, bem como o seu nível de adaptação ao meio 
aquático.  

 

4.3.1. GRELHA DE OBSERVAÇÃO UTILIZADA 
No que refere ao contexto do meio aquático, para a avaliação das crianças e 

posterior elaboração do plano interventivo, foi usada uma grelha de observação não 
publicada, desenvolvida no âmbito da tese de mestrado da Dr.ª Dorathy Freitas, pela 
Faculdade de Motricidade Humana.  

A referida grelha encontra-se dividida em três áreas – Adaptação ao Meio 
Aquático, Perfil Psicomotor e Comportamento – sendo cada uma delas subdividida em 
diversos subitens: 

 

 ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO  

 Entrada na Água  
 Saída da Água  
 Contacto com a Água na Cara 
 Reacção ao Contacto da Água na Cara  
 Flutuação 

 Decúbito ventral; 

 Decúbito dorsal. 
 Função Respiratória 
 Propulsão 
 Deslocamentos na Água 

 Na vertical; 

 Decúbito ventral; 

 Decúbito dorsal. 
 Imersão 

 
Esta área da grelha permite observar o nível de adaptação/familiarização com 

meio aquático do avaliado, bem como as competências natatórias presentes. Para o 
efeito, encontram-se três níveis de classificação: 

 Nível 1 (X): A criança é dependente do técnico na água. Demonstra 
receio/medo ou insatisfação. 

 Nível 2 (X): A criança necessita da ajuda do técnico/flutuadores ou de 
demonstração em algumas situações. Demonstra-se incomodada, mas 
realiza as actividades. 

 Nível 3 (X): A criança é independente do técnico na água. Demonstra à-
vontade e satisfação. 
 

Pode também referir-se quando o item não é cotado: 

 Não observado (NO): Quando o item não é observado, por motivos 
diversos. 

 

 PERFIL PSICOMOTOR  

 Tonicidade 
 Lateralização 
 Equilibração  

 Equilíbrio vertical; 
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 Equilíbrio ventral; 

 Equilíbrio dorsal. 
 Noção do Corpo  
 Estruturação Espacial 
 Estruturação Temporal 
 Motricidade Global 

 Coordenação. 
 Imitação 

 

Esta área da grelha permite observar as competências psicomotoras dos 
avaliados ao nível do meio aquático. Para o efeito encontram-se três níveis de 
classificação, nomeadamente: 

 Nível 1 (X): A criança é dependente do técnico na água. Demonstra 
receio/medo ou insatisfação. 

 Nível 2 (X): A criança necessita de ajuda do técnico/ flutuadores ou de 
demonstração em algumas situações. Demonstra-se incomodada, mas 
realiza as actividades. 

 Nível 3 (X): A criança é independente do técnico na água. Demonstra à-
vontade e satisfação. 
 

Pode também referir-se quando o item não é cotado através das seguintes 
siglas: 

 Não observado (NO): Quando o item não é observado, por motivos 
diversos. 

 Não verbaliza (NV): A cotar quando a criança não tem comunicação verbal. 
 

 COMPORTAMENTO 

 Interacção Social 

 Com o técnico; 

 Com os colegas; 

 No contexto do jogo. 
 Comunicação 

 Manter uma conversação; 

 Linguagem invulgar e repetitiva. 
 Comportamentos, Interesses ou Actividades Restritas Repetitivas 

 Interesses limitados; 

 Rotinas habituais; 

 Preocupação por partes de objectos; 

 Maneirismos motores/estereotipias.  
 Outros Comportamentos 

 

Esta área da grelha permite observar o comportamento dos avaliados nas 
várias áreas problemáticas que são características desta população. Nesta encontram-
se três níveis de classificação, nomeadamente: 

 Adequado (A): O comportamento da criança é adequado para a idade 
(mental); 

 Ligeiro (L): O comportamento da criança é ligeiramente ou moderadamente 
desadequado. 

 Severo (S): Quando a qualidade, a intensidade e as manifestações do 
comportamento são claramente exageradas e perturbadoras, os 
comportamentos devem ser bizarros e desadaptados sem qualquer 
equívoco. 
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Pode também referir-se quando o item não é cotado: 

 Não observado (N/O): Quando o item não é observado, por motivos 
diversos. 

 Não verbaliza (N/V): A cotar no domínio da comunicação. 
 

4.3.2. FUNDAMENTAÇÃO DA GRELHA 
Relativamente à grelha de observação em meio aquático, foram retirados 

alguns itens de menor relevância em virtude das especificidades das crianças 
envolvidas. A escolha deste instrumento de observação deve-se ao facto de ser 
específico para a população alvo do presente estágio, abrangendo as áreas relevantes 
para a intervenção psicomotora em meio aquático. Contudo, esta escolha foi de certo 
modo limitada, dada a escassez de instrumentos de avaliação psicomotora neste 
contexto.  

 

4.3.3. CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 
Para concretizar a avaliação na íntegra, sendo todos os itens observados, 

foram necessárias três sessões de 45’, de forma a ser possível interligar as tarefas de 
características semelhantes e organizá-las sobre a forma de actividades lúdicas. 

Torna-se de interesse realizar esta avaliação, uma vez que estas crianças 
tiveram um intervalo nas sessões de Psicomotricidade em Meio Aquático pelo CRI da 
APPDA-Lisboa de cerca de 7 meses. Assim, é importante observar as suas 
competências psicomotoras, aquáticas e comportamentais, bem como o seu 
desempenho nos diversos domínios, de forma a traçar um plano interventivo que 
procura desenvolver e melhorar essas mesmas competências.  

Para o efeito, a avaliação decorreu ao longo das sessões, na Piscina Municipal 
da Portela. Esta tem 12,5m x 8m e de profundidade cerca de 1,20m. Em termos de 
materiais usados na avaliação encontram-se: os rolos de esponja, pranchas, bolas, 
argolas, colchões e vários objectos flutuantes. Este espaço está totalmente disponível 
exclusivamente para a intervenção com este grupo. 

Na avaliação final, apenas foi necessária uma sessão para efectivar os 
resultados da mesma, uma vez que ao longo das sessões anteriores, muitos dos itens 
foram registados e avaliados. Relativamente às condições de aplicação, estas 
mantiveram-se análogas às da avaliação inicial, tal como os materiais usados. Deste 
modo, foram também concretizadas inúmeras actividades lúdicas, tendo a sessão a 
duração total de 45´. 
 

5. ESTUDOS DE CASO 
Durante as actividades de estágio, tal como relatado anteriormente, foi possível 

intervir com diversos grupos, em diferentes contextos. Deste modo, visto não ser 
possível apresentar e discutir todos os casos e seus respectivos resultados neste 
trabalho, procedeu-se à selecção de dois estudos de caso, correspondentes a uma 
criança da Escola EB/JI 1 Prista Monteiro de Telheiras e uma criança da Escola EB 
n.º3 da Bobadela. Em termos práticos, o contexto da primeira escola é relativo à 
Psicomotricidade em ginásio, sendo a segunda em meio aquático, devendo-se a esta 
diversidade a escolha da estagiária. Desta forma, de seguida, será apresentado um 
caso correspondente a cada um dos contextos referidos. 
 

5.1. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 1 
 

IDENTIFICAÇÃO (confidencial) 
Nome: B. 
Género: Masculino 
Data de Nascimento: 10 de Junho de 2000 
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Ano de escolaridade: 4.º ano 
Escola que frequenta: EB/JI 1 Prista Monteiro - Telheiras 
Diagnóstico: Perturbação do Espectro do Autismo, com alteração ligeira do 

comportamento 
Responsáveis pela observação: Inês Gonçalves e Sara Teixeira – 

Psicomotricistas / Mestrandas de Reabilitação Psicomotora  
 

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO 
O B. apresenta um nível de desenvolvimento abaixo do esperado para a sua 

faixa etária, com Perturbação do Espectro do Autismo e alteração moderada do 
comportamento. Ao nível das funções psicossociais globais, estabelece relações com 
crianças e adultos. De momento possui 11 anos de idade, frequenta o 4.º ano de 
escolaridade e está medicado com risperidona. Relativamente às medidas educativas 
tomadas relativamente ao B. encontramos as seguintes: c) adequações no processo 
de matrícula, d) adequações no processo de avaliação e, e) currículo específico 
individual (CEI). Este frequenta ainda uma turma de referência e de forma parcial, a 
UEE da escola. 

 
RESUMO DA ANAMNESE  
O B. nasceu de uma gravidez vigiada devido a uma biceptação do útero 

materno. A mãe esteve em repouso no último mês de gestação e o parto ocorreu por 
cesariana, sem incidentes relatados. 

No seu primeiro ano de vida, o B. mostrou alguns sinais de hipotonia (e.g. 
dificuldade em segurar a cabeça, desequilíbrio na marcha) que motivaram avaliação 
na consulta de pediatria do desenvolvimento (H. Fernando da Fonseca) e em fisiatria, 
e acompanhamento em fisioterapia. Deste modo, o B. foi descrito como um bebé 
sorridente e pouco chorão. Sempre mostrou gostar de colo apesar de ter demorado 
algum tempo até manter o olhar no adulto. Adquiriu ainda a marcha autónoma por 
volta dos 17 meses e aos 19 meses suspendeu o acompanhamento em fisioterapia. 

As primeiras palavras surgiram depois dos 12 meses (e.g. ―dá‖; ―meu‖; ―mãe‖), 
apesar de muitas vezes se ter apenas limitado a apontar para o que queria ou levado 
o adulto ao pretendido. Depois disto, a linguagem foi-se desenvolvendo lentamente e o 
B. mostrava, por vezes, pouca intenção comunicativa, levando apenas o adulto ao 
requerido. Outras vezes surpreendia os pais com algumas palavras e mais tarde, 
pequenas frases. Nas suas brincadeiras mostrava preferência por brinquedos com 
sons, mas também por abanar objectos (e.g. garrafas de água). Tentava brincar e 
explorar os seus brinquedos mas acabava por brincar de forma isolada e repetitiva. 
Gostava de algumas séries (teletubbies) e principalmente, do telejornal. 

Através da consulta de pediatria, o B. foi efectuando diversos exames de 
despiste (EEG, RM, Genética, ORL – foi seguido por otite cerosa). Desde os 16 
meses, tem vindo a fazer bronqueolites, tendo já perdido a marcha por três vezes 
durante esses episódios. Pela mesma altura, um RX indicou alojamento de vírus no 
líquido sinovial, embora sem outras complicações. 

Por volta dos 3 anos esticava a camisola, os cortinados ou fiozinhos, que ainda 
hoje recorre quando está mais ansioso. Do mesmo modo, também apreciava 
movimentos giratórios, como o da máquina de lavar. Nessa altura, o B. foi visto em 
consulta de pedopsiquiatria, na UPI – H. D.ª Estefânia, e seguido em psicoterapia 
(floortime) durante esse ano. Um despiste oftalmológico indicou o uso de óculos. 

Do ponto de vista educativo, o B. esteve com uma ama entre os 5 e os 15 
meses. Nessa altura, entrou no Infantário Piloto Diese e foi realizando uma adaptação 
progressiva. Inicialmente não usava linguagem e mostrava sinais de isolamento e 
dificuldade em seguir o grupo, apesar de continuar a falar em casa. No segundo ano 
mostrava, por vezes, resistência em ir para o infantário, continuando sem falar e 
chorando sem som. De seguida, foi sinalizado e recebeu apoio educativo 
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especializado durante um ano, tendo-se notado uma boa evolução. Posteriormente, 
este apoio foi interrompido durante dois anos. 

Com 3 anos e meio iniciou o acompanhamento em psicologia através da 
escola. Mais tarde, frequentou dois anos de Terapia da Fala. 

Em Abril de 2006 começou a falar ―normalmente‖ na escola. Ainda em 2006 foi 
pedido um adiamento da escolaridade, e em Outubro de 2007 entrou na EB1 Prista 
Monteiro, com apoio da UEE da mesma escola. A adaptação deu-se positivamente. Ao 
nível das funções de temperamento e personalidade, revelou alguma agitação motora 
e reacções de alguma agressividade descontextualizada.  

 
AVALIAÇÃO PSICO-EDUCATIVA 
A avaliação psico-educativa do B. foi feita por uma equipa multidisciplinar no 

âmbito do ―Projecto Ajudautismo VI‖ da APPDA-Lisboa, financiado pela Direcção 
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo – DREL, ao abrigo do n.º 1º da 
portaria 1102/97 e do artigo 30º do Decreto de Lei de 3/2008. 

Esta avaliação realizou-se no dia 23 de Dezembro de 2009, no CRI da APPDA-
Lisboa, com o objectivo de traçar o perfil psico-educativo e comportamental do B.. 
Neste sentido, foram utilizados o Perfil Psico-Educativo 3.ª edição (PEP-3)  e a Escala 
Infantil de Autismo – CARS. Esta avaliação teve como objectivos aferir o diagnóstico 
de Perturbação do Espectro do Autismo (DSM-IV), estabelecer o perfil educativo da 
criança e fornecer pistas para a elaboração do seu Programa Educativo 
Individualizado (PEI). O B. foi avaliado anteriormente, por esta mesma equipa e com 
os mesmos instrumentos de avaliação, a 24 de Março de 2009. 

A observação do comportamento do B. (CARS), e a análise da sua história 
clínica, permitiram consolidar o diagnóstico de Perturbação Global do 
Desenvolvimento, mais concretamente, Perturbação do Espectro do Autismo com 
alteração ligeira do comportamento. Trata-se assim de uma criança com 
Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente, com dificuldades ao 
nível das actividades e participação e funções do corpo (referência à CIF-CJ). 

A nível comportamental, das três áreas avaliadas – Comunicação, Motricidade 
e Comportamento – e por comparação com os resultados obtidos no exame anterior, o 
desempenho do B. foi diferenciado nas áreas propostas. Desta forma, salientaram-se 
evoluções positivas nomeadamente ao nível da Motricidade (Fina e Grossa) e da 
Comunicação (Linguagem Expressiva e Receptiva), embora se tivessem mantido 
níveis de desenvolvimento moderado.  

 

5.1.1. OBJECTIVOS  
 Relativamente ao contexto de ginásio, e tendo em consideração o grupo de 
crianças envolvido e o instrumento de avaliação (ver anexo III) realizado com a 
respectiva co-orientadora local e orientadora, foram delineados os seguintes objectivos 
gerais e específicos: 

 
OBJECTIVOS GERAIS 
- Promover o desenvolvimento das áreas emergentes de cada criança que se 

enquadram no conjunto das competências psicomotoras: tonicidade, equilibração, 
lateralização, noção do corpo, estruturação espácio-temporal e imitação, praxia global 
e fina e competências cognitivas. 

 
- Melhorar aspectos ligeiramente desadequados enquadrados no domínio do 

comportamento: relação, ambiente / material, sensorial, linguagem e comunicação e 
outros comportamentos. 
 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Maximizar o equilíbrio estático em diferentes posições; 
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 Aperfeiçoar o equilíbrio dinâmico em variados contextos; 

 Aumentar o reconhecimento das noções espaciais, direita e esquerda, em 
si, no outro e nos objectos; 

 Ampliar a noção corporal e sua representação gráfica (desenho);  

 Interiorizar as diferentes noções espaciais, em relação a si e a outros 
objectos; 

 Aumentar a interiorização, representação e reprodução de diferentes 
ritmos; 

 Maximizar a capacidade de imitação do outro e de diferentes gestos; 

 Aperfeiçoar a coordenação inter-segmentar nomeadamente no rastejar e 
no salto com o toque dos calcanhares nas mãos; 

 Adequar a coordenação óculo-pedal; 

 Optimizar a coordenação óculo-manual; 

 Adequar a tonicidade para a escrita e manipulação de objectos pequenos; 

 Aumentar a consciencialização da pega em pinça nos grafismos; 

 Melhorar a agilidade interdigital; 

 Maximizar a consciencialização do seu comportamento em termos de 
relação com o próprio e com o outro; 

 Aumentar a consciencialização dos reforços; 

 Maximizar o tempo de atenção/concentração nas diferentes actividades; 

 Aperfeiçoar competências de linguagem e comunicação. 
 

5.2. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 2 
 

IDENTIFICAÇÃO (confidencial) 
Nome: V. 
Género: Masculino 
Data de Nascimento: 02 de Fevereiro de 2002 
Ano de escolaridade: 3.º ano 
Escola que frequenta: EB1/JI n.º 3 da Bobadela  
Diagnóstico: Perturbação do Espectro do Autismo, com alteração ligeira do 

comportamento 
Responsáveis pela observação: Inês Gonçalves e Sara Teixeira – 

Psicomotricistas/ Mestrandas de Reabilitação Psicomotora – supervisionadas pela Dr.ª 
Helena Sousa 

 
DADOS DE CARACTERIZAÇÃO 
O V. é filho único e vive com os pais, os quais se mostram disponíveis para o 

ajudar e apoiar em tudo o que seja necessário, articulando directamente com os 
técnicos num trabalho de colaboração e parceria. Relativamente ao seu diagnóstico de 
Perturbação do Espectro do Autismo com alteração ligeira do comportamento, este 
surgiu aos 3 anos de idade. Actualmente encontra-se com 9 anos de idade e frequenta 
o 3ºano de escolaridade conjuntamente com uma turma de referência, e de forma 
parcial, a UEE da escola. Relativamente às actuais medidas educativas tomadas 
relativamente ao V. encontramos as seguintes: a) apoio pedagógico personalizado e, 
e) currículo específico individual (CEI).  

 
RESUMO DA ANAMNESE  
O V. é filho único e nasceu de uma gravidez com acompanhamento pré-natal, 

que decorreu sem intercorrências registadas. O parto, com fórceps, ocorreu às 39 
semanas de gestação. Quando nasceu, o V. apresentava o cordão umbilical à volta do 
pescoço e por isso, só passadas várias horas é que foi para a companhia da mãe. Os 
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índices de APGAR registados à nascença foram de 7 e 9 no 1.º e 5.º minutos de vida, 
respectivamente. 

O V. foi descrito como um bebé que mantinha contacto visual com as pessoas 
e objectos, não parecia apreciar o colo e, por vezes, ignorava o adulto quando era 
chamado. Até aos 4m chorava bastante. Sempre dormiu e comeu bem. Começou a 
andar aos 19m, sem nunca ter gatinhado, e nunca fez otites. É acompanhado em 
consulta de pediatria desde o nascimento e, mais tarde começou também a ser 
acompanhado pela consulta de genética médica. 

O desenvolvimento irregular da linguagem (com algumas regressões), alertou 
os pais e motivou a realização de vários exames complementares de diagnóstico 
médico. Em Outubro de 2004, em consulta de pediatria do desenvolvimento foi feita 
referência ao diagnóstico de Síndroma de Asperger ou Autismo Altamente 
Funcionante. Fez ainda handflapping e gostava de movimentos repetitivos. 

No desenrolar do tempo, já foi observado e avaliado em vários serviços: 
APPDA, CDI Diferenças, UPI – Clínica da Encarnação, Consulta de Autismo do 
Hospital Pediátrico de Coimbra, Consulta de Desenvolvimento do Hospital de D. 
Estefânia, Unidade de Intervenção Precoce de Sacavém. Mantém ainda 
acompanhamento periódico na Consulta de Desenvolvimento do Hospital D. Estefânia 
e no CDI Diferenças.   

A nível escolar, o V. frequentou em 2005/06, um Jardim de Infância privado 
onde teve apoio de Educação Especial durante pouco tempo. Nos anos lectivos de 
2006/07 e 2007/08 frequentou o Jardim de Infância da Bobadela, onde beneficiou de 
apoio educativo e da colocação de um auxiliar de Acção Educativa para apoio directo 
diário. Este mostrou uma boa adaptação à entrada no pré-escolar, com grandes 
evoluções a todos os níveis, sobretudo ao nível da comunicação. 

Actualmente, frequenta a EB1/JI n.º3 da Bobadela e a UEE da mesma, 
integrando uma turma de 3.º ano durante a parte da manhã (com apoio de um 
assistente operacional da UEE). Os pares aceitam-no bem na turma e o V. mostra 
gostar de estar incluído no grupo. Tem sessões de Terapia da Fala a nível particular 
desde o ano lectivo 2006/07. 

 
AVALIAÇÃO PSICO-EDUCATIVA 
A avaliação psico-educativa do V. foi feita por uma equipa multidisciplinar no 

âmbito do ―Projecto Ajudautismo VI‖ da APPDA-Lisboa, financiado pela Direcção 
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo – DREL, ao abrigo do n.º 1º da 
portaria 1102/97 e do artigo 30º do Decreto de Lei de 3/2008. 

Esta avaliação ocorreu no dia 14 de Janeiro de 2010, no Centro de Recursos 
para a Inclusão da APPDA-Lisboa, com o objectivo de traçar o seu perfil psico-
educativo e comportamental. Neste sentido, foram utilizados o Perfil Psico-Educativo 
3.ª edição (PEP-3) e a Escala Infantil de Autismo – CARS. Esta avaliação teve como 
objectivos aferir o diagnóstico de Perturbação do Espectro do Autismo (DSM-IV), 
estabelecer o perfil educativo da criança e fornecer pistas para a elaboração do seu 
Programa Educativo Individualizado (PEI). 
 Esta avaliação, na APPDA-Lisboa, refere um diagnóstico de Perturbação do 
Espectro do Autismo, com alteração ligeira do comportamento. Aponta para uma 
alteração moderada a nível psicossocial global (CIF-CJ). Conclui assim tratar-se de 
uma criança com Necessidades Educativas Especiais de carácter permanente, com 
dificuldades moderadas – graves ao nível do funcionamento mental global (orientação 
em relação ao tempo, lugar e às pessoas), funções mentais da linguagem e funções 
cognitivas de nível superior. Possui ainda dificuldades moderadas na articulação e na 
fluência e ritmo da fala. 
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5.2.1. OBJECTIVOS 
Relativamente ao meio aquático, e tendo em consideração o grupo de crianças 

envolvido e o instrumento de avaliação utilizado (consultar anexo VIII), foram 
delineados os seguintes objectivos gerais e específicos: 
 

OBJECTIVOS GERAIS 
- Potencializar aspectos relacionados com a adaptação ao meio aquático que 

não permitam uma total independência, à-vontade e satisfação da criança neste 
contexto. 

 
- Promover o desenvolvimento das áreas emergentes de cada criança que se 

enquadram no conjunto das competências psicomotoras: tonicidade, equilibração, 
lateralização, noção do corpo, estruturação temporal e espacial, imitação e 
motricidade global. 
 

- Melhorar aspectos ligeiramente desadequados enquadrados no domínio do 
comportamento: interacção social, comunicação, comportamentos, interesses ou 
actividades restritas ou repetitivas, e outros comportamentos. 

 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Reduzir a hipersensibilidade ao contacto da água nos olhos; 

 Maximizar a flutuação em decúbito ventral e dorsal; 

 Aumentar o controlo respiratório; 

 Amplificar o deslize em decúbito ventral e dorsal; 

 Reduzir o material de apoio para os deslocamentos (dorsal e ventral) no 
meio aquático; 

 Aumentar a consciencialização da lateralidade cruzada;  

 Optimizar o equilíbrio ventral e dorsal; 

 Interiorizar diferentes noções espaciais (cima/baixo; frente/trás); 

 Ampliar a consciencialização de relações temporais (antes, durante, 
depois); 

 Aperfeiçoar a coordenação dos membros superiores e inferiores; 

 Aumentar a imitação de diferentes movimentos; 

 Maximizar a interacção social relativamente ao técnico, aos colegas e ao 
contexto de jogo;  

 Reduzir a utilização de linguagem invulgar e repetitiva; 

 Maximizar o tempo de atenção/concentração. 
 

6. ACTIVIDADES 
Ao longo do ano lectivo foram planeadas e concretizadas inúmeras actividades.  

 Desta forma, as sessões foram estruturadas definindo-se diferentes momentos, 
tendo as mesmas uma forma similar. Inicialmente, em cada sessão, foi realizada uma 
conversa inicial com os alunos, relativa a aspectos de carácter diário e às actividades 
a desempenhar. De seguida, tanto no ginásio como na piscina, foram realizadas 
actividades de aquecimento, seguindo-se as tarefas fundamentais, que tal como o 
aquecimento, visaram trabalhar os objectivos gerais e específicos traçados após a 
avaliação inicial e redigidos no plano de intervenção individual. Após a concretização 
das actividades fundamentais foram executadas tarefas que visaram o retorno à calma 
e a atribuição de recompensas, culminando numa conversa entre as estagiárias e as 
crianças sobre as actividades produzidas e sua consequente reflexão (ordem das 
tarefas; actividades mais apreciadas, …). 
  De forma mais específica, o aquecimento nas sessões de grupo em contexto 
de ginásio teve como objectivo comum, o reconhecimento e mobilização das 
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diferentes partes do corpo, para além de aspectos relativos à motricidade global e 
equilíbrio dinâmico e estático; em meio aquático foi realizada, na maioria das sessões, 
uma roda, seguida da respectiva execução de imersões e ―bolhinhas‖, cujo objectivo 
se prendeu sobretudo com a adaptação a este novo meio. Nas tarefas fundamentais, 
em contexto de ginásio, foram concretizados, maioritariamente, circuitos que 
trabalharam aspectos relativos às praxias global e fina, noção do corpo, lateralização e 
múltiplas competências cognitivas; em meio aquático foram desempenhadas 
actividades de motricidade global e coordenação, que envolveram os vários 
deslocamentos na água. No último momento da sessão, em ginásio, foram atribuídas 
diversas actividades de recompensa pelo bom comportamento das crianças ao longo 
de toda a sessão, as quais se prenderam a alguns jogos cooperativos e de regras, 
escolhidos pelos próprios alunos; em meio aquático foram desempenhadas 
actividades de grupo e de relaxação com colchões. 

Deste modo, as actividades que se podem considerar como mais regulares 
foram de carácter cooperativo, comunicativo, sensório-motor e promovedoras de 
regras. Num primeiro contacto entre técnicas e crianças e com o intuito de promover o 
conhecimento, foram delineados e praticados jogos de quebra-gelo ou de integração. 
Neste sentido, a vertente da prática psicomotora incidiu principalmente em um carácter 
instrumental, apesar da vertente relacional, relativa maioritariamente ao 
comportamento e comunicação, estar patente em todas as tarefas e momentos das 
sessões. 

Ao longo do estágio foram executados planeamentos (consultar anexos IV e IX) 
relativos a cada uma das sessões e seu respectivo relatório (consultar anexos VI e XI). 
Numa primeira instância, no estudo de caso referente à escola EB 1 Prista Monteiro, 
as sessões planeadas para a fase inicial de intervenção, em Janeiro, sendo prévias à 
avaliação inicial formal, não relatam especificamente os objectivos e critérios de êxito 
delineados à posteriori. No que diz respeito à escola n.º 3 da Bobadela, entre Outubro 
e Janeiro, enquanto se aguardava a autorização para a prática psicomotora nas 
piscinas municipais da Portela, procedeu-se a um período de observação das crianças 
envolvidas, com o delineamento de apenas algumas actividades esporádicas, na 
medida que a intervenção ocorreu na própria UEEA. Ao iniciar as actividades 
aquáticas, também ocorreu um período de observação, monitorizado e planeado pela 
Dr.ª Helena Sousa, procedendo, após algumas sessões, tal responsabilidade para as 
técnicas estagiárias. 

 Após a avaliação inicial, foi criada pelas estagiárias uma grelha de 
registo/observação para cada uma das crianças pertencentes ao grupo dos estudos de 
caso abordados (ver anexo V e X). Esta grelha permitiu sintetizar tanto os objectivos 
abordados em cada uma das sessões, como o desempenho da criança no decurso 
das mesmas. Assim, todas estas medidas permitiram observar a evolução de cada um 
dos estudos de caso e reflectir sobre as práticas psicomotoras e actividades 
praticadas. 

No final do 2º e 3º períodos, respectivamente, foram também elaborados, por 
parte das estagiárias, relatórios para os pais e para a própria instituição, relativos à 
prestação e evolução das competências dos alunos (ver anexos VII e XII). 

 

7. ESTRATÉGIAS 
De acordo com Brandão (2008b) existem inúmeras estratégias de intervenção. 

Neste sentido, no âmbito de estágio, recorreu-se à ajuda verbal directa (instrução 
verbal com a acção que a criança deve realizar), à ajuda visual (ajuda dada com base 
em objectos, desenhos, fotografias, símbolos, etc.), à ajuda gestual (utilização de 
gestos para direccionar a criança), à demonstração (adulto realiza a tarefa, seguida de 
imitação por parte da criança), à ajuda física parcial (ligeiro contacto físico entre a 
criança e o adulto) e à ajuda física total (elevado contacto físico do adulto para com a 
criança). Para além destas, houve bastantes reforços positivos e feedbacks. 
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8. CONTEXTOS 
Relativamente aos contextos disponibilizados para a prática psicomotora, estes 

já se encontram referenciados e descritos no capítulo anterior deste presente trabalho 
(5.1.2. Organização e Funcionamento da Psicomotricidade no CRI – Escolas). Neste 
sentido, apenas são retratados, mais pormenorizadamente neste ponto dois dos 
contextos de estágio, considerados os mais relevantes, uma vez que se enquadram 
nos estudos de caso apresentados de seguida. 

Um dos contextos mais relevantes de ser caracterizado diz respeito ao ginásio 
da escola EB 1 Prista Monteiro, localizada em Telheiras, distrito de Lisboa, do 
agrupamento de escolas de S. Vicente. Neste local, as sessões foram da 
responsabilidade de ambas as estagiárias e decorreram em grupo de três elementos, 
todas as quartas-feiras das 11h às 12h. O ginásio é um espaço amplo, com alguns 
problemas de pavimento, mas que possui três espaldares, três bancos suecos, uma 
mesa e diversas cadeiras. No que respeita a aspectos físicos, trata-se de um espaço 
luminoso, de paredes brancas, com razoáveis condições de climatização e com uma 
porta de emergência que promoveu algumas tentativas de comportamentos de fuga. 
Possui ainda uma arrecadação onde estão disponíveis diversos materiais, como bolas 
de variados tamanhos, arcos de diversos tamanhos e cores, sacos de feijões de várias 
cores, colchões, pinos, dois cestos de basquetebol e cordas. Na UEEA existe também 
material sensorial que foi transportado para o ginásio, bem como ilhas e barras de 
equilíbrio. 

No que diz respeito ao outro contexto de intervenção encontram-se as piscinas 
municipais da Portela, as quais são propriedade da Câmara Municipal de Loures e 
foram construídas no ano de 2008. Apesar de inicialmente as sessões terem ocorrido 
na própria UEEA da escola EB n.º 3 da Bobadela, do agrupamento de escolas da 
Bobadela, distrito de Lisboa, a partir de Janeiro a intervenção padeceu-se de ser 
realizada em meio aquático. As sessões foram da responsabilidade da Dr.ª Helena 
Sousa e realizaram-se uma vez por semana, nomeadamente às segundas-feiras, 
entre as 10h45 e as 11h30. A intervenção realizou-se em grupo de cinco elementos 
numa piscina com 12,5x8m, com boas condições para a prática ao nível de 
luminosidade e temperatura. Para as actividades encontraram-se disponíveis vários 
materiais como colchões flutuantes, rolos de esponja, pranchas, bolas, argolas e 
vários objectos flutuantes e imergentes. 

 

9. INTERVENÇÃO PSICOMOTORA 
 

9.1. ESTUDO DE CASO 1 
A Intervenção Psicomotora, realizada com o B. e restante grupo, envolveu 

vários momentos. Numa primeira fase, após um contacto inicial de apresentação e 
adaptação entre as crianças e as técnicas, foi realizada a avaliação das competências 
psicomotoras e comportamentais das crianças. Dos resultados desta avaliação foram 
redigidos os objectivos específicos, procedendo-se à intervenção tendo em 
consideração os mesmos. No final do 2.º período escolar foi realizada uma avaliação 
intermédia de carácter informal, no sentido de verificar se a intervenção estava a 
seguir os contornos planeados ou se seria necessário realizar algum reajustamento. 
No final do 3.º período escolar foi realizada a avaliação final que possibilitou constatar 
os progressos alcançados ao longo do ano lectivo no âmbito da Psicomotricidade.  

Ao nível das características pessoais e comportamentais, o B. revelou-se uma 
criança tímida, passiva, carinhosa, agradável e simpática. Este revelou ainda, desde o 
inicio das sessões, uma óptima receptividade relativamente à participação das 
técnicas estagiárias, exibindo sempre um comportamento adequado e assertivo. 
Mostrou-se também sempre bastante motivado e empenhado na concretização das 
variadas actividades propostas ao longo do respectivo ano lectivo.  
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 Aquando a avaliação inicial, no dia 12 de Janeiro de 2011, das 11h às 12h, o 
B. manteve-se receptivo às actividades propostas e à disposição do próprio espaço, tal 
facto que foi visivelmente prolongado durante as restantes sessões de avaliação – até 
ao dia 26 de Janeiro do presente ano. Durante as tarefas propostas, a sua capacidade 
de atenção/concentração encontrou-se ainda um pouco aquém do esperado para a 
sua idade cronológica, o que se reflectiu no seu ritmo próprio de realização das 
actividades. Contudo, tal facto não teve repercussões ao nível dos resultados obtidos 
e das competências avaliadas. Da mesma forma, o B. nunca se recusou a realizar 
nenhuma actividade, participando activamente e com um bom desempenho. 

Ao longo do período de intervenção, na medida em que as sessões se 
desenrolavam em grupo de três elementos, e dada a indicação prévia de diversos 
profissionais, foi atribuída a responsabilidade a um dos companheiros do B. ser o seu 
guia nas tarefas a desempenhar. Isto porque, em anos anteriores, tal estratégia já 
tinha sido posta em prática e com bons resultados. Desta forma, o B. imitava os 
procedimentos e comportamentos do seu companheiro, levando à realização concreta 
das tarefas. Um outro aspecto importante de salientar é o facto de o B. se ter revelado 
cada vez mais empenhado e motivado na concretização das tarefas propostas à 
medida que lhe eram fornecidas diversificadas recompensas intrínsecas.  

Relativamente às actividades preferidas do B. encontram-se os diversos 
circuitos realizados, bem como todas as tarefas que envolveram manipulação de 
bolas, principalmente os jogos de basquetebol que foram, por diversas vezes, 
seleccionados como actividade de recompensa pelo bom comportamento do grupo. 

No que respeita às competências psicomotoras, durante a intervenção 
psicomotora com o B., incidiu-se predominantemente sobre o equilíbrio estático e 
dinâmico, praxia global (motricidade global e coordenação óculo-manual), lateralidade, 
motricidade fina e desempenho cognitivo. Relativamente aos aspectos 
comportamentais, trabalhou-se particularmente a relação e interacção com o outro, 
bem como o cumprimento de regras, participação e cooperação nas actividades. 

 

9.1.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Perfil Psicomotor 
Em virtude da grelha de observação criada e tendo em consideração o perfil 

psicomotor, após a avaliação inicial do B. foi elaborado o seguinte gráfico: 

 
Após a análise do gráfico da avaliação inicial do perfil psicomotor do B. é 

possível verificar que este apresentou como principais áreas fracas o equilíbrio 
estático, a lateralidade, a noção do corpo e a estruturação espácio-temporal / imitação. 

Gráfico 1 – Perfil Psicomotor Inicial do B. 
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Relativamente às áreas intermédias encontram-se a coordenação óculo-pedal e óculo-
manual e ainda, o desempenho cognitivo. Por fim, destacam-se como principais áreas 
fortes da criança, o equilíbrio dinâmico e a motricidade global e fina. 

Durante o período de avaliação inicial, foi visível a dificuldade de controlo e as 
oscilações constantes apresentadas pelo B. em executar e manter a postura, durante 
cerca de 10 segundos, nas diferentes posições do equilíbrio estático. Foi ligeiramente 
difícil para o aluno fechar os olhos, quando assim foi requerido, tal como a sua 
colocação em pontas dos pés, face à sua escassa elevação do corpo. Nas tarefas 
referentes à lateralidade, tanto surgiu alguma oscilação na distinção da mesma, como 
a apresentação de algumas ecolálias imediatas. Na noção do corpo, o desenho do 
mesmo não foi executado (apenas foram desenhados rabiscos), sendo ainda apenas 
nomeadas algumas partes do corpo no sentido cinestésico. Quanto à estruturação 
espácio-temporal / imitação, o B. tanto evidenciou bastantes complicações na 
execução das estruturas temporais e nas organizações espacial e temporal, como na 
imitação dos movimentos requeridos.  

No que concerne às áreas intermédias, nomeadamente na coordenação óculo-
pedal, foi notória a dificuldade do B., em direccionar o olhar para o local pretendido do 
pontapear. Na coordenação óculo-manual, alguns aspectos encontram-se mais 
comprometidos em detrimento de outros, dada não só à ligeira impulsividade da 
criança no traçar de labirintos e na colocação das contas no fio, mas também à 
inexistência da direccionalidade do olhar para encestar ou agarrar uma bola. Neste 
último aspecto, o aluno tinha uma atitude de protecção, nomeadamente encolher-se e 
proteger a face, após o envio da bola por parte da técnica. Constatou-se portanto, que 
o B. teve ligeiras dificuldades no controlo visuomotor e no planeamento motor 
adequado para a execução das actividades. Quanto ao desempenho cognitivo, apenas 
se constataram algumas lacunas em noções espaciais e na identificação de formas 
geométricas, sobretudo do círculo e triângulo (nomeou cone). 

Nas áreas fortes, destacou-se o bom desempenho do B. nas actividades de 
equilíbrio dinâmico, sendo apenas necessário trabalhar aspectos como o pé-coxinho e 
as deslocações para trás no banco sueco, dada à sua menor prestação. As tarefas de 
motricidade global e fina também não se revelaram problemáticas, sendo apenas 
precisa alguma preocupação em actividades como rastejar e enroscar e desenroscar. 

Relativamente à tonicidade, esta foi avaliada ao longo de toda a aplicação da 
grelha, na qual o B. apresentou um tónus adequado – eutónico. 

  
Após o período de intervenção psicomotora, procedeu-se à avaliação final do 

aluno, padecendo-se dos seguintes resultados: 

 

Gráfico 2 – Perfil Psicomotor Final do B. 
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Comparativamente ao gráfico da avaliação inicial, ao nível psicomotor 
verificaram-se evoluções positivas nas áreas do equilíbrio estático e dinâmico, 
motricidade global, coordenação óculo-manual e motricidade fina. Estas competências 
foram trabalhadas em contexto de jogo, de equipa ou competição entre os alunos, ou 
através da concretização de circuitos. O desempenho cognitivo, presente ao longo de 
todas as sessões, também apresentou bons progressos, apesar de ser um aspecto 
que deve continuar a ser foco de intervenção. A tonicidade, avaliada ao longo de toda 
a intervenção e avaliação, revelou-se adequada – perfil eutónico. 

Neste sentido, foram observáveis evoluções na colocação e permanência da 
postura nas posições constituintes do equilíbrio estático. A própria elevação do corpo 
tornou-se mais evidente e as oscilações diminuíram. Contudo, nas posições que 
exigiram o cerrar dos olhos, voltaram a surgir dificuldades, apesar de menos 
acentuadas. Relativamente aos itens constituintes do equilíbrio dinâmico e da 
motricidade fina, estes foram todos concretizados com êxito, observando-se elevados 
progressos nestas competências. Quanto à motricidade global, verificaram-se 
aperfeiçoamentos, sobretudo ao nível do rastejar. Na coordenação óculo-manual 
salientam-se os desenvolvimentos obtidos, face à ligeira diminuição da impulsividade 
da criança na execução dos labirintos e no enfiamento das contas. No agarrar da bola, 
o aluno já revelou outra postura, emergindo-se mais confiante. Por outro lado, a baixa 
direccionalidade do olhar, continuou a afectar o encestar da bola. 

No que diz respeito à lateralidade, o B. já reconheceu partes do corpo do outro 
e já se mostrou menos confuso na distinção desta competência. Contudo, não foi 
capaz de transferir essa competência para os objectos, emitindo ecolálias, ao mesmo 
tempo que os movimentos cruzados se revelaram complicadíssimos. Na noção do 
corpo, apenas se verificou um ligeiro progresso no sentido cinestésico. Quanto à 
coordenação óculo-pedal não se registaram alterações, dada a contínua dificuldade de 
direccionalidade do olhar. Relativamente à estruturação espácio-temporal / imitação, 
estas áreas encontram-se ainda bastante comprometidas, necessitando de um maior 
enfoque.  

 

Comportamento 
 
Em virtude da grelha de observação do comportamento criada, e após a 

avaliação inicial do B foi produzido o seguinte gráfico: 

 
A partir da observação do gráfico verifica-se que o comportamento do B., 

relativo à área sensorial e à dos outros comportamentos, se apresentava adequado. 
No que concerne à relação foi perceptível a existência de alguns 

comportamentos ligeiramente desadequados, nomeadamente na interacção social, no 

Gráfico 3 – Perfil Comportamental Inicial do B. 
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contacto visual, na reciprocidade no jogo, no recurso à tentativa/erro para auto-
correcção e no trabalho em tarefas referentes à idade desenvolvimental do B.. Do 
mesmo modo, relativamente à área ambiente / material observou-se um 
comportamento ligeiramente desadequado ligado à capacidade de atenção. A 
motivação por recompensas concretas e intrínsecas não foi passível de ser registado. 
Por último, a linguagem e comunicação também apresentava algumas lacunas, 
nomeadamente na expressão de necessidades, desejos e preferências, na utilização 
de ecolálias imediatas, na inteligibilidade da linguagem, na comunicação espontânea e 
na reciprocidade no diálogo. A preservação de palavras e sons, bem como a utilização 
de pronomes não foram observadas. 

 
Após o período de intervenção psicomotora, procedeu-se à avaliação final do 

aluno no que concerne ao comportamento, padecendo-se dos seguintes resultados: 

 
Relativamente aos aspectos comportamentais, desenvolveu-se particularmente 

ao longo da prática psicomotora e das actividades concebidas, a relação e interacção 
com o outro, o cumprimento de regras e a participação e cooperação nas actividades. 

Deste modo, é passível de verificar que ocorreram evoluções positivas nas 
áreas mais afectadas do comportamento do B.. Assim, verificaram-se progressos em 
termos da interacção social, do contacto com o outro, da reciprocidade no jogo, no 
recurso à tentativa/erro para auto-correcção, na motivação por recompensas 
intrínsecas e na expressão de necessidades, desejos e preferências. 

 

9.1.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
De acordo com a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade (s/d cit. in Sassano, 

2003), esta ciência estuda a pessoa através do seu corpo em movimento e em relação 
com o seu mundo interno e externo, bem como as suas possibilidades de perceber, 
actuar e relacionar-se com os outros, com os objectos e consigo mesmo. Neste 
sentido, é perceptível que tais conceitos estiveram envolvidos ao longo da prática 
psicomotora com o B.. De forma mais precisa, e através das inúmeras actividades 
concretizadas, foi possível desenvolver diversas competências relativas ao domínio 
psicomotor e comportamental da criança. 

Assim, e de acordo com Feurestein (cit. in Fonseca, 1989, cit. in Brandão 
2008a), a aprendizagem por exposição directa é fundamental, não sendo, no entanto, 
suficiente para promover o desenvolvimento cognitivo, que será possível através da 
aprendizagem mediatizada.   

Desta forma, ao longo do período de intervenção, foram tidos em conta 
aspectos fulcrais ao alcance de uma melhor performance por parte da criança, 
evitando situações de frustração ou fragilização pela incapacidade de realização de 

Gráfico 4 – Perfil Comportamental Final do B. 
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qualquer tarefa. Assim, através das áreas fortes delineadas na avaliação inicial, 
procedeu-se à promoção das diversas áreas intermédias e fracas do aluno. Deste 
modo, e pela observação dos resultados, é perceptível o aperfeiçoamento de áreas 
consideradas fortes, como o equilíbrio dinâmico e as motricidades fina e global, bem 
como o desenvolvimento de áreas intermédias e fracas, nomeadamente o equilíbrio 
estático, coordenação óculo-manual e desempenho cognitivo. Apesar de menos 
acentuadas, ocorreram também, progressos na lateralidade e noção do corpo. 
Contudo, e face aos resultados observa-se ainda a existência de elevadas 
complicações relativamente à estruturação espácio-temporal / imitação, apesar das 
actividades desenvolvidas. 

É importante reforçar que a prática interventiva estabelecida procurou abranger 
todos os aspectos psicomotores e comportamentais delineados, apesar de alguns 
estarem mais patentes, na medida que se tornam mais emergentes para o posterior 
desenvolvimento das áreas psicomotoras de nível superior. Deste modo, a noção do 
corpo não foi um dos aspectos primordiais, dada a necessidade de promover em 
primeiro lugar, o equilíbrio, a praxia global e a lateralidade. 

Assim, relativamente aos objectivos delineados inicialmente para a criança, é 
possível verificar evoluções positivas, apesar do razoável período de intervenção. De 
modo mais pormenorizado e a nível psicomotor, o B. melhorou o equilíbrio estático e 
dinâmico em diferentes posições e contextos, além de aspectos relativos à agilidade 
interdigital e à pega em pinça. A tonicidade na manipulação de pequenos objectos 
também progrediu, mas deve continuar a ser trabalhada. Na coordenação óculo-
manual e na coordenação inter-segmentar relativamente ao rastejar, também 
ocorreram progressos. Relativamente às noções espaciais, direita e esquerda, em 
relação ao próprio, ao outro e nos objectos (lateralidade cruzada), verificaram-se 
apenas algumas evoluções em relação a si e ao outro, enquanto que ao nível dos 
objectos e de movimentos que envolvam tais competências, o B. já revelou extremas 
dificuldades nestas aquisições. Tanto estas noções espaciais (direita e esquerda), 
como outras (frente/trás, cima/baixo) devem assim ser emparelhadas com conceitos 
relativos à noção corporal e sua representação gráfica. Do mesmo modo, a 
coordenação óculo-pedal deve ser melhorada, dadas as poucas evoluções obtidas 
durante o período interventivo. Também a interiorização, representação e reprodução 
de ritmos, e a capacidade de imitação do outro e de diferentes gestos, deve ser 
promovida. Relativamente ao comportamento, ocorreu uma maior consciencialização 
do mesmo em termos de relação com o próprio e com o outro, além da 
consciencialização dos reforços. Contudo, o tempo de concentração/atenção do B. 
ainda se encontra um pouco aquém do que se esperaria, bem como as competências 
envolvidas na linguagem e comunicação. 

De acordo com Luria (cit. in Fonseca, 1992), esta defende que o cérebro, órgão 
da actividade mental, é encarado como o órgão da civilização, i.e., o órgão capaz de 
reflectir todas as complexidades e confusas condições do mundo envolvente e todas 
as manifestações superiores da actividade humana, materializadas no movimento e 
linguagem. Deste modo, na realização de qualquer tarefa é essencial a actividade 
conjunta de diversas estruturas corticais e subcorticais. No mesmo sentido, Luria 
defende ainda a existência de três unidades funcionais do cérebro. A primeira permite 
regular o tónus cortical e a função de vigilância, enquanto a segunda permite obter, 
captar, processar e armazenar informação proveniente do mundo exterior. A terceira 
unidade visa programar, regular e verificar a actividade mental. Assim sendo, existe 
uma correlação entre estas unidades e os factores psicomotores. A tonicidade e 
equilibração enquadram-se na primeira unidade (Regulação tónica de alerta e dos 
estudos mentais), enquanto a lateralização, a noção do corpo e a estruturação 
espácio-temporal reflectem-se na segunda unidade (Recepção, análise e 
armazenamento de informação). As praxias global e fina enquadram-se na terceira 
unidade (Programação, regulação e verificação da actividade).  
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Relativamente à noção do corpo, esta competência é reconhecida como 
resultante da organização do input sensorial numa imagem interiorizada e estruturada, 
surgindo uma representação mental, que se revela um marco de referência interna 
que precede todas as relações com o exterior. Esta imagem torna-se mais precisa e 
refinada com o acumular de experiências (Fonseca, 1992). O corpo é assim o 
intermediário obrigatório entre a criança e o mundo e, por essa razão, é considerado 
um ponto de referência (Seixas, 2006). Os objectos estão referidos em relação ao 
corpo do indivíduo e orientados no espaço com referência a ele. Desta forma, a 
criança precisa de possuir tanto uma noção do corpo precisa e perfeita, uma imagem 
completa do seu corpo e uma imagem distinta da sua posição no espaço, como 
possuir uma imagem consciencializada dos dois lados do seu corpo, para que possa 
aprender (Fonseca, 1992). Assim sendo, é possível analisar-se que, além do B. não 
possuir uma imagem mental clara e organizada sobre o seu corpo e a relação deste 
com os objectos e espaço, não reconhece também a sua lateralidade interna e 
externa, o que terá repercussões nas suas relações concretas com o mundo e na sua 
estruturação espácio-temporal.  

Tal como foi referenciado anteriormente, na medida que a estruturação 
espácio-temporal está obviamente dependente dos outros dois factores psicomotores 
que compõem a segunda unidade funcional, mais precisamente a lateralização e 
noção do corpo, caso ocorra qualquer disfunção ao nível do corpo, esta irá repercutir-
se na orientação com o espaço e com os objectos. Por esse facto, para uma boa 
orientação espacial por parte do B., é pois imprescindível uma adequada 
consciencialização do seu corpo e seus respectivos movimentos. 

Dado o que foi referenciado anteriormente e segundo Soubiran (1975 cit. in 
Seixas, 2006), é após o estabelecimento da precisão do gesto que as sensações 
labirínticas e cinestésicas, bases do equilíbrio e da consciência do corpo, se tornam 
mais precisas, para posterior desenvolvimento das noções de orientação, de espaço e 
de tempo. 

Por sua vez, a imitação (imitar os outros ou imitar-se) é fundamental para a 
diferenciação do comportamento. Através da repetição de movimentos consegue-se 
obter por automatização, circuitos sensório-perceptivo-motores mais precisos, os quais 
são importantes para a eliminação dos gestos inúteis e integração dos úteis (Fonseca, 
2005). Contudo, dado ser uma tarefa que exige uma elevada manutenção da atenção, 
torna-se complicado para o B., direccionar o olhar e manter o seu olhar, concentração 
e atenção no que é requerido, na medida que estas características vigoram nos seus 
objectivos de intervenção. Torna-se uma acção bastante abstracta para a criança, que 
apenas realizou dois dos inúmeros movimentos concretizados pela estagiária. 

No que concerne às competências comportamentais, tal como já referido, 
verificaram-se evoluções positivas na interacção social, no contacto com o outro, na 
reciprocidade no jogo, no recurso à tentativa/erro para auto-correcção, na motivação 
por recompensas intrínsecas e na expressão de necessidades, desejos e preferências. 
Tais aspectos foram maioritariamente desenvolvidos ao longo das actividades de 
grupo concretizadas, com a introdução de regras, conceitos e competências diversas. 
Segundo Campos (2001 cit. in Azambuja, 2005), os jogos são muito importantes, pois 
fazem com que a criança aprenda a conviver com regras e normas, vitórias e derrotas. 
O espírito de companheirismo, entreajuda e até de competição (saudável) estiveram 
patentes, bem como a comunicação que foi bastante estimulada, tanto com a técnica, 
como com os colegas.  

Assim, e de acordo com Sánchez (1995 cit. in Llinares & Rodríguez, 2003), a 
Psicomotricidade oferece um contexto rico em estímulos para o desenvolvimento, 
desde as idades mais baixas, das diferentes funções comunicativas, executando um 
trabalho de motivação, para que a criança utilize tais funções comunicativas com o 
grupo de pares. A partir da intervenção psicomotora é possível reforçar-se 
sistematicamente funções básicas para a consolidação da comunicação entre pares, 



  

Página 62 
 

Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora – 2010/2011 

como é o caso da função instrumental-reguladora e das funções representativo-
interactiva e pessoal, assim como da função imaginativa (Llinares & Rodríguez, 2003). 

Também a variedade e quantidade dos materiais utilizados contribuíram para 
os bons resultados obtidos pela criança. Esta interagiu com materiais de diferentes 
constituições e de diferentes cores, tamanhos e texturas. Estas experiências tornaram-
se assim, essenciais para as competências psicomotoras e comportamentais 
adquiridas, na medida que, tal como refere Seixas (2006), na intervenção psicomotora, 
a variedade de materiais é fundamental, uma vez que contribui para a manipulação de 
toda a espécie de materiais e vivência de diferentes experiências por parte das 
crianças.  

 Face aos resultados, de futuro considera-se que a intervenção com o B. 
deverá continuar a ser em grupo e incidir a nível psicomotor, com o intuito de se obter 
um maior desenvolvimento pessoal e social. A nível comportamental deverá incidir-se 
predominantemente sobre o domínio da linguagem e comunicação. Uma 
recomendação para trabalhar com o B. será o constante reforço positivo – 
recompensas intrínsecas – aquando um bom desempenho. Sugere-se assim, que os 
aspectos comportamentais continuem a ser trabalhados em paralelo com as 
competências psicomotoras específicas, com maior incidência nas questões do 
equilíbrio estático, lateralidade, noção do corpo, coordenação óculo-pedal, 
estruturação espácio-temporal e imitação, tendo estas áreas uma fulcral importância 
no desenvolvimento, aprendizagem e competências académicas da criança. É 
importante salientar, que os aspectos relativos à lateralidade e noção do corpo devem 
ser primeiramente focados, para a posterior consciencialização e potencialização da 
estruturação espácio-temporal. 

 

9.2. ESTUDO DE CASO 2 
A Intervenção Psicomotora, realizada com o V. e restante grupo, envolveu 

vários momentos. Numa primeira fase, após um contacto inicial de apresentação e 
adaptação entre as crianças e as técnicas estagiárias, foi realizada a avaliação das 
competências relacionadas com a adaptação ao meio aquático, bem como das 
competências psicomotoras e comportamentais das crianças. Dos resultados desta 
avaliação foram redigidos os objectivos específicos, procedendo-se à intervenção 
tendo em consideração os mesmos. No final do 3.º período escolar foi concretizada a 
avaliação final que possibilitou constatar os progressos alcançados ao longo do ano 
lectivo no âmbito da Psicomotricidade em meio aquático. 

Ao nível das características pessoais e comportamentais, o V. revelou ser uma 
criança simpática, agradável, afectuosa e bastante comunicativa. Desde o início das 
sessões que a criança evidenciou um grande à vontade e autonomia neste meio, 
sendo assim bastante participativa e empenhada nas diversas actividades propostas.  

Na avaliação inicial, durante as três sessões de 45’, entre as 10h45 e as 
11h30, o V. manteve-se receptivo às actividades propostas e à disposição do próprio 
espaço. Contudo, foram apenas perceptíveis algumas distracções, que não acabaram 
por ter repercussões ao nível dos resultados obtidos e das competências avaliadas.  

Um aspecto importante de referenciar é o facto de ao V., desde cedo, as 
ajudas físicas das técnicas terem sido retiradas, apesar de este solicitar apoio físico ao 
ver os seus colegas requererem do mesmo. Neste sentido, e dado o seu grau de 
autonomia, as técnicas iam retirando a ajuda no decorrer da actividade, sem que o 
mesmo se apercebesse. Do mesmo modo, foi necessário um constante reforço verbal, 
em virtude das suas sucessivas paragens devido à sua distracção e dificuldade de 
concentração. Contudo, o V. nunca se recusou a realizar nenhuma actividade, 
participando activamente e regularmente com um bom desempenho. 

Relativamente às actividades preferidas do V. encontram-se os diversos jogos 
de regras, com recurso a bolas, realizados, bem como as imersões na água com o 
intuito de agarrar a argola lançada pela estagiária. 
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Na intervenção psicomotora com o V. focaram-se, em relação à adaptação ao 
meio aquático, aspectos como a reacção ao contacto da água na cara, a função 
respiratória, os deslocamentos na água e a imersão. No que respeita às competências 
psicomotoras incidiu-se predominantemente sobre a equilibração (ventral e dorsal), 
estruturação temporal, motricidade global e imitação. Em relação aos aspectos 
comportamentais, teve-se em atenção a comunicação e interacção social, tal como o 
cumprimento de regras e a participação e cooperação nas actividades. 

 

9.2.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Adaptação ao Meio Aquático 
Em virtude da grelha de observação utilizada e tendo em consideração a 

adaptação ao meio aquático, após a avaliação inicial do V. foi elaborado o seguinte 
gráfico: 

Na avaliação inicial realizada neste âmbito verificou-se que o V. apresentava 
um nível intermédio relativamente ao contacto da água na cara, às flutuações em 
decúbito ventral e dorsal e aos deslocamentos em decúbito ventral e dorsal. Do 
mesmo modo, alguns aspectos integrados na função respiratória (execução de 
bolhinhas e imersão em apneia) e na imersão (imersões rápidas e sucessivas) 
apresentaram os mesmos resultados. Na propulsão verificou-se que o V. revelava um 
nível inferior, com dependência do técnico. Tal comportamento foi ainda demonstrado 
em uma das considerações da imersão (imersões lentas e sucessivas). Em relação à 
entrada na água, à saída da água, ao contacto com a água, ao deslocamento na 
vertical e alguns aspecto da função respiratória e imersão, o V. revelou-se 
completamente autónomo – nível superior. 

Foi assim possível verificar algum desconforto aquando requerido a colocação 
da face em imersão, devido ainda à necessidade de um maior controlo respiratório. Do 
mesmo modo, o V. revelou ainda alguns receios na flutuação ventral e dorsal e 
respectivos deslocamentos.   

 
Após o período de intervenção psicomotora, procedeu-se à avaliação final do 

aluno, padecendo-se dos seguintes resultados:  

Gráfico 5 – Perfil Inicial de Adaptação ao Meio Aquático 
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Após o período de intervenção e posterior avaliação final foram visíveis 

evoluções na reacção ao contacto da água na cara e à função respiratória, 
alcançando-se um nível superior. Apesar de menos acentuados, também se 
constataram progressos na propulsão em decúbito ventral e dorsal e na imersão, 
atingindo-se um nível intermédio. Os resultados revelaram-se pouco significativos na 
independência do V. na flutuação em decúbito ventral e dorsal e nos deslocamentos 
em decúbito ventral e dorsal, permanecendo-se num nível intermédio. 

 

Perfil Psicomotor 
Em virtude da grelha de observação utilizada e tendo em consideração o perfil 

psicomotor, após a avaliação inicial do V. foi elaborado o seguinte gráfico: 

Após a análise do gráfico da avaliação inicial do perfil psicomotor do V. é 
perceptível um moderado perfil psicomotor, destacando-se como principal área fraca 
(nível 1) a motricidade global, nomeadamente a coordenação de variados movimentos. 
Do mesmo modo, a estruturação espacial apresenta algumas lacunas, dada a não 
observação de alguns itens inerentes à mesma. Do mesmo modo, a estruturação 
temporal revela algumas dificuldades quanto à consciencialização das relações de 
tempo. No que concerne ao equilíbrio vertical e à noção do corpo, observa-se que o V. 
tem óptimas competências em relação a estes aspectos, sendo duas das suas áreas 
fortes. Nas restantes áreas, nomeadamente na lateralização, equilíbrio ventral e 

Gráfico 7 – Perfil Psicomotor Incial do V. 

Gráfico 6 – Perfil de Adaptação ao Meio Aquático 
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dorsal, e imitação, o V. apresenta um bom desenvolvimento, apelando-se assim para o 
seu aperfeiçoamento.  

Durante o período de avaliação inicial, foram visíveis as dificuldades de 
coordenação, reproduzidas pelo V., ao nível dos movimentos com os membros 
inferiores e superiores e sua respectiva alternância. Por sua vez, a imitação de tais 
movimentos também se encontrou ligeiramente afectada. Para além disso, o V. foi 
incapaz de, sem apoio ou flutuadores, se colocar em equilíbrio em decúbito ventral e 
dorsal, devido ao seu elevado receio. Relativamente à localização de objectos na 
piscina, tais competências não foram observadas aquando a avaliação, influenciando 
bastante os resultados nesta área. Ainda no mesmo sentido, foram visíveis 
dificuldades acrescidas na identificação de relações temporais como o antes, o 
durante e o depois. 

Nas áreas fortes, destacou-se o bom desempenho do V. relativamente ao 
equilíbrio vertical na piscina e à sua boa noção do corpo, nomeadamente em partes 
corporais essenciais à prática psicomotora em meio aquático. Também a lateralização 
e consequente reconhecimento de direita e esquerda em si e no outro não se 
manifestou afectada. Apenas tal reconhecimento não foi avaliado em termos dos 
objectos. Relativamente à tonicidade, esta foi avaliada ao longo de toda a aplicação da 
grelha, na qual o V. apresentou um tónus adequado – eutónico. 

  
Após o período de intervenção psicomotora, procedeu-se à avaliação final do 

aluno, padecendo-se dos seguintes resultados: 

 

 Após a intervenção psicomotora e relativamente à lateralização do V., já foi 
possível averiguar o item em falta inicialmente, mantendo assim esta competência 
num nível intermédio, visto ainda apresentar algumas confusões na distinção de 
esquerda e direita (lateralidade cruzada) no que concerne maioritariamente aos 
objectos. No que respeita à equilibração em decúbito ventral e dorsal sem apoio ou 
flutuadores, também se verificaram evoluções significativas, com o atingir de um nível 
intermédio nestas competências. Na estruturação espacial, já foi possível observar 
todas as noções envolvidas na mesma, as quais se mantiveram a um nível intermédio. 
Na estruturação temporal, em dois dos três aspectos envolvidos nesta subárea, foi 
verificável um nível superior de compreensão, ao mesmo tempo que em relação à 
motricidade global foram observados bons progressos, alcançando-se um nível 
superior em alguns aspectos e um nível intermédio noutros. No que respeita à 
imitação, o V. teve um bom desempenho, apresentando um nível superior. 
 Assim sendo, apesar do razoável perfil psicomotor inicial do V. foram possíveis 
observar evoluções positivas em diversas áreas. Estas evoluções foram assim mais 

Gráfico 8 – Perfil Psicomotor Final do V. 
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relevantes relativamente ao equilíbrio ventral e dorsal, à estruturação temporal, à 
imitação e, principalmente, ao nível da motricidade global. 

 

Comportamento 
Em relação ao comportamento e em virtude da grelha de observação utilizada, 

após a avaliação inicial do V. foi elaborado o seguinte gráfico: 

 
Após a observação do gráfico é possível verificar que o V. apresenta um 

comportamento bastante positivo ao nível da interacção social, da comunicação, dos 
comportamentos, interesses ou actividades repetitivas, e de outros comportamentos. 
Contudo, existe uma maior lacuna no que concerne à comunicação. Deste modo, 
constatou-se um comportamento ligeiramente desadequado no respeito às regras, no 
contexto de jogo em grupo, na resposta a questões colocadas, na repetição dos outros 
(ecolálias) e na capacidade de memória. Verificou-se um comportamento severamente 
desadequado relativamente ao início, manutenção e término de uma conversa. 

 
Após o período de intervenção psicomotora, procedeu-se à avaliação final do 

aluno, padecendo-se dos seguintes resultados: 

 
No que diz respeito à interacção social, o V. melhorou bastante o seu 

desempenho, evidenciando ser uma criança com uma adequada interacção social, 
mesmo em contexto de jogo em grupo. No âmbito da comunicação, foram visíveis 

Gráfico 9 – Perfil Comportamental Inicial do V. 

Gráfico 10 – Perfil comportamental Final do V. 
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evoluções significativas, apesar de ainda existirem algumas dificuldades nesta 
competência, nomeadamente em manter uma conversação. Por fim, em virtude dos 
comportamentos, interesses ou actividades restritas, a criança melhorou a sua 
performance, manifestando um comportamento adequado. 
 De uma forma geral, o V. alcançou óptimos progressos nas diversas áreas 
descritas. Quando lhe foi dada maior autonomia e liberdade na piscina, foi observável 
um elevado nível de envolvência e bem-estar com este meio e uma maior interacção e 
relação com os outros. 

 

9.2.2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
A aprendizagem da natação no ser humano não está gravada nos seus genes 

(Fonseca, 2001).  
De facto, na primeira fase de aprendizagem da natação, e segundo Wallon e 

Ajuriaguerra, é a segurança e a adaptação a um novo meio, que possibilitam as 
primeiras experiências de aprendizagem na água (Fonseca, 2001). Assim, não basta 
que as crianças estejam em segurança, mas sim que se sintam seguras, na medida 
que este pressuposto de estabilidade emocional é indispensável a uma autonomia 
afectiva antecipadora da autonomia motora (Sarmento & Montenegro, 1992 cit. in 
Fonseca, 2001). Desta forma, e em termos neurofuncionais, a aprendizagem da 
natação deve reger-se pelos mesmos processos cerebrais inerentes a qualquer 
aprendizagem (Fonseca, 1998 cit. in Fonseca, 2001), primeiro as emoções e 
posteriormente, as adaptações (Fonseca, 2001). Tal pressuposto foi assim praticado 
ao longo da Intervenção Psicomotora, promovendo-se um clima de segurança, 
descontracção e calma, para que as crianças se sentissem seguras e confiantes. 
Assim, o V., no decorrer das sessões, foi aumentando o seu nível de exploração do 
espaço, bem como dos diversos materiais envolvidos nas mesmas. Foi 
responsabilidade da técnica interagir com a criança em termos vestibulares, visuais, 
tácteis, quinestésicos, proprioceptivos, auditivos, etc., promovendo o ajustamento do 
corpo e do cérebro a este novo meio. Dado o facto, do mediatizador assumir um papel 
fulcral (Matias, 2005), coube à estagiária adequar as actividades de acordo com as 
necessidades e individualidade de cada um, evitando situações de frustração ou 
fragilização pela incapacidade de realização de qualquer tarefa. 

Segundo Murcia e Sanmartín (1998), para se alcançar uma boa técnica de 
nado, partidas e viragens, é primordial que haja anteriormente o ensino de destrezas 
básicas. O indivíduo, ao longo da sua aprendizagem, deve ser submetido a uma 
variedade de exercícios, de forma a adquirir determinadas competências de extrema 
importância para um posterior bom desempenho como nadador. O desenvolvimento 
dessas competências necessita assim de uma estimulação de variados domínios, tais 
como: visão, tacto, audição, equilíbrio, propulsão, respiração, flutuação, rotação, 
cambalhota, imersão, mergulho, salto, etc. Todas estas competências ajudarão o 
indivíduo a melhorar a sua noção do corpo, a coordenação global, a estruturação 
espácio-temporal e a noção de ritmo, ou seja, ajudará o indivíduo a compreender 
melhor o efeito da água sobre o seu corpo no meio aquático. 

Deste modo, ao longo da prática interventiva e posterior avaliação final do V. é 
verificável variadas evoluções positivas de acordo com os objectivos delineados 
inicialmente ao nível do perfil psicomotor, comportamental e de adaptação ao meio 
aquático, apesar do curto período de intervenção. Tais competências foram 
promovidas, tal como referido anteriormente, através da integração dos diferentes 
sistemas sensoriais existentes e das actividades desenvolvidas no âmbito da prática 
psicomotora. Assim, como principais evoluções destacam-se a redução da 
hipersensibilidade ao contacto da água nos olhos, o aumento do controlo respiratório, 
a redução significativa de material de apoio, a optimização do equilíbrio ventral e 
dorsal sem apoios, a consciencialização de algumas relações temporais, o 
aperfeiçoamento da coordenação e imitação de movimentos e a maximização da 
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interacção social e da comunicação, com reduções ao nível da linguagem invulgar. 
Contudo, a capacidade de atenção/concentração do V. ainda se considera 
relativamente baixa. Desta forma, a prática interventiva estabelecida procurou 
abranger todos os aspectos psicomotores e comportamentais delineados, apesar de 
alguns estarem mais patentes, na medida que se tornam mais emergentes para o 
posterior desenvolvimento de áreas de nível superior. 

Tal como afirma Sánchez e Buitrago (2008), o meio aquático estimula novos 
sistemas de relação: com o meio físico e com os outros. Permite ainda o 
desenvolvimento de múltiplas conexões corticais que, por sua vez, enriquecerão as 
relações intra e interpessoais. Assim, o meio aquático deixa de ser um mero meio, 
passando a constituir-se um ―espaço‖. Um espaço que abre novas opções para a 
construção da organização psicomotora e da imagem corporal. 
. Segundo Fonseca (2001), toda a integração sensorial é assim essencial para o 
domínio da flutuação, da respiração e propulsão na água. Deste modo, torna-se claro 
que futuramente, o V., através da prática psicomotora aquática, deverá trabalhar e 
desenvolver tais competências, dada a consolidação da segurança do aluno neste 
meio.  Na medida que, qualquer aluno, deve aprender, em primeiro lugar, habilidades 
fundamentais como o equilíbrio, a flutuação e o bloqueio respiratório (Langendorfer & 
Bruya, 1995 cit. in Senra, 2007), estes devem ser os aspectos primordiais de 
intervenção futura. A promoção da relaxação durante a flutuação é também um dos 
aspectos a desenvolver, dada a sua importância para a potencialização de outras 
competências pedagógicas ligadas à própria natação.   

Para Levin (1931 cit. in Brandão 2008a), os objectos não têm um papel neutro 
para a criança, possuindo assim um efeito psicológico imediato no seu 
comportamento. Deste modo, tornou-se imperativo a multiplicidade de materiais em 
todas as sessões, particularmente ao nível das diferentes constituições, cores, 
tamanhos e texturas. 

Como aspecto de conclusão, para uma maior aceitação, aproximação e 
participação das pessoas com necessidades educativas especiais no grupo de pares, 
torna-se assim fundamental fomentar a comunicação e expressão. Tal facto possibilita 
tanto a sua integração, como a sua formação como pessoa autónoma e socialmente 
activa (Llinares & Rodríguez, 2003). Assim, de futuro, tal como já foi referido, devem 
ser trabalhados com esta criança aspectos relativos à adaptação ao meio aquático, 
nomeadamente a flutuação e imersão, emparelhados com aspectos do domínio 
psicomotor e comportamental, tais como a equilibração, a coordenação de 
movimentos e aspectos relativos à comunicação e atenção/concentração. 

 

10. DIFICULDADES E LIMITAÇÕES  
Ao longo desta prática profissional, poucos foram os aspectos negativos a 

apontar, o que é deveras positivo em um ano lectivo de observação e intervenção. 
No que diz respeito à organização funcional e democrática, julgo que existe 

uma óptima parceria em termos de todos os intervenientes envolvidos, a nível 
institucional e escolar. Contudo, uma vez que foram necessárias as autorizações dos 
respectivos agrupamentos de escolas para a observação e actuação de ambas as 
estagiárias envolvidas neste estágio profissionalizante, com as respectivas crianças e 
adolescentes, houve um relativo compasso de espera. Tal informação também teve de 
ser compartilhada com os respectivos encarregados de educação e daí toda a demora 
inicial verificada. Em relação a este aspecto, julgo que a própria Faculdade de 
Motricidade Humana deveria tratar destes consentimentos antes ou logo após o início 
do ano escolar, na medida em que se perdeu a avaliação inicial da maioria das 
escolas envolvidas, com excepção das escolas retratadas nos estudos de caso. Se 
estes aspectos estivessem de início resolvidos, julgo que o período de intervenção 
teria sido mais abrangente, promovendo a obtenção de ainda melhores resultados nas 
diversas áreas prescritas. 
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Um outro aspecto que acho importante ser aperfeiçoado é o facto de as 
estagiárias não terem marcado presença nas reuniões de equipa da própria APPDA-
Lisboa e nas reuniões de professores das escolas envolvidas. Tais reuniões são 
facilitadoras do conhecimento por parte das estagiárias, como técnicas profissionais, e 
imprescindíveis para uma maior integração da dinâmica das duas instituições. Todas 
as informações possíveis de serem angariadas são úteis aos profissionais que 
trabalham com os jovens, aumentando o desempenho e investimento nos próprios 
clientes. 

Relativamente às dificuldades, a minha maior residiu na falta ou pouca 
bibliografia encontrada no que concerne à prática psicomotora em meio aquático com 
a população alvo descrita neste trabalho. A maioria da informação já é um pouco 
antiga, sendo as informações mais recentes baseadas em aspectos relatados e 
aferidos anteriormente por outros autores. Desta forma, não existem estudos recentes 
que permitam reflectir e apoiar ou contrapor os resultados obtidos com os casos 
acompanhados neste estágio. Do mesmo modo, relativamente aos instrumentos e 
grelhas de avaliação adequados ao meio aquático e à população com PEA, deparei-
me com o mesmo problema. Perante esta escassez de recursos optei por utilizar, 
como já foi referido, o instrumento, não publicado, da Dr.ª Dorathy Freitas, retirando 
apenas alguns aspectos que não considerei pertinentes, tendo sempre em atenção o 
grupo em questão. 

No que respeita à linguagem técnico-científica para a elaboração de relatórios 
e de todo este trabalho, pode-se considerar que existiram algumas complicações, 
dada a pouca formação académica neste âmbito.  

Por fim, e não menos importante, apesar de sempre terem sido fornecidas 
condições a nível de material e espaço para a intervenção psicomotora, nem todas as 
escolas possuem à disposição as melhores infra-estruturas e recursos materiais para 
a prática interventiva. Neste sentido, a pro-actividade e criatividade estiveram bem 
patentes no desenvolvimento e concepção das mais variadas actividades, além de 
todo o material próprio levado de casa. 

No entanto, estas e outras dificuldades concederam-me a oportunidade de 
arranjar formas de ultrapassar os obstáculos, obrigando-me a encontrar soluções 
práticas e eficientes. Este processo permitiu-me crescer, preparando-me para a 
realidade encontrada no campo de trabalho.  

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARES 

11.1. WORKSHOP ENSINO ESTRUTURADO / METODOLOGIA 
TEACCH 

 Workshop organizado pela APPDA-Lisboa e dirigido pela Dr.ª Rita Soares 
(Psicóloga do CRI), no dia 26 de Fevereiro de 2011, nas instalações da instituição. Os 
conteúdos abordados centraram-se particularmente sobre: a descrição e 
caracterização das Perturbações do Espectro do Autismo; os quatro pilares da 
metodologia TEACCH; a descrição e avaliação de uma Unidade de Ensino 
Estruturado; a planificação das rotinas e actividades dos alunos (construção do PEI / 
CEI); e a apresentação de metodologias complementares de ensino estruturado 
(construção da relação, metodologias aumentativas da comunicação e intervenção 
comportamental). 
 

11.2. WORKSHOP COMPREENDER A ANÁLISE APLICADA DO 
COMPORTAMENTO 
Workshop organizado pela APPDA-Lisboa e dirigido pela Dr.ª Helena Sousa 

(Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação) e Dr.ª Sofia Pedrosa 
(Psicopedagoga), no dia 02 de Abril de 2011, nas instalações da instituição. Os 
conteúdos abordados centraram-se particularmente sobre: a definição e utilização da 
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AAC; a definição do Ensino por Tentativas Discretas (ETC); a definição, observação, 
medição e alteração do comportamento; análise funcional do comportamento; tipos de 
reforços; o controlo do comportamento; e ajudas e pistas existentes.  
 

11.3. ACÇÃO DE FORMAÇÃO “PECS – PICTURE EXCHANGE 
COMMUNICATION SYSTEM” 
Acção de formação organizada pela APPDA-Lisboa e dirigida pela Dr.ª Helena 

Sousa (Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação), no dia 07 de Maio de 
2011, na EB1/JI da Malagueira – Évora. Os conteúdos abordados centraram-se 
particularmente sobre: o desenvolvimento fonológico, semântico/sintáctico e 
pragmático dos 0 meses à puberdade; as estratégias e incentivos à comunicação; os 
pré-requisitos do comunicador; o programa MAKATON; a definição, função e 
população-alvo do PECS; a avaliação dos reforços; e as diferentes fases de utilização 
do PECS. 
 

11.4. WORKSHOP PSICOMOTRICIDADE / MOVIMENTOS DE 
SHERBONE 
Workshop organizado pela APPDA-Lisboa e dirigido pela Dr.ª Helena Sousa 

(Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação) e Dr.ª Helena Aniceto 
(Psicomotricista), no dia 28 de Maio de 2011, nas instalações da instituição. Os 
conteúdos abordados centraram-se particularmente sobre: a definição, população-alvo 
e valências da Psicomotricidade; e os movimentos de Sherbone (percepção táctil, 
visual, cinestésica e de gravitação; tomada de consciência de corpo e do espaço; e 
desenvolvimento do sentimento de segurança e relação com o(s) outro(s)). 
 

11.5. ACÇÃO DE FORMAÇÃO AUTISMO: DA DEFINIÇÃO À 
INTERVENÇÃO 
Acção de formação organizada pela APPDA-Lisboa e dirigida pela Dr.ª Helena 

Sousa (Técnica Superior de Educação Especial e Reabilitação), no dia 09 de Junho de 
2011, na EB1 António Nobre – Benfica. Os conteúdos abordados centraram-se 
particularmente sobre: a definição, critérios de diagnóstico e características das 
Perturbações do Espectro do Autismo; a metodologia TEACCH (quatro componentes 
principais do ensino estruturado e informação visual e plano de trabalho vigentes na 
metodologia); o funcionamento cognitivo (características e factores condicionantes da 
aprendizagem); e o comportamento (análise funcional, reforços e estratégias de 
intervenção). 

 

12.  CONCLUSÃO / REFLEXÃO CRÍTICA 
 

"Escolha o trabalho de que gosta e não terá  
de trabalhar um único dia na sua vida." 

(Confúcio) 
 
 Dado por concluído este estágio profissionalizante e consequente relatório, 
deve-se referenciar que esta etapa se tornou uma experiência bastante gratificante, 
tanto a nível pessoal, como profissional. Uma fase importantíssima e enriquecedora da 
vida, que visou o alcançar de uma confiança e segurança profissional fundamental 
para toda a futura prática. Sem dúvida, uma experiência marcante e única em saber, 
aprendizagens e relação. 
 A nível profissional foram sempre surgindo questões e dúvidas que 
impulsionaram a investigação e procura de soluções mais promissoras. Assim, e na 
minha opinião, muito do nosso trabalho como psicomotricistas, parte da experiência 
real e da busca de alternativas para contornar os obstáculos que surgem na mais 
simples sessão. É este poder reflexivo e analista que nos torna profissionais 
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competentes e incessantes de conhecimento. Assim, toda a investigação provida ao 
longo do estágio contribuiu grandemente para a minha capacidade de interacção e 
intervenção com esta população. Os diversos percalços permitiram arranjar uma 
alternativa, nomeadamente através da improvisação.  
 Do mesmo modo, esta oportunidade permitiu colocar em prática aprendizagens 
académicas anteriores, de carácter teórico. Ocorreu um recurso constante e 
simultâneo entre aspectos trabalhados e abordados em disciplinas anteriores e as 
diferentes práticas e decisões tomadas. 
 Ainda no âmbito de estágio, a oportunidade de trabalhar em vários contextos e 
com diferentes faixas etárias, tornou esta prática ainda mais interessante e rica em 
vivências. O próprio relacionamento com os outros profissionais permitiu averiguar 
como se regem e gerem as situações a nível escolar e institucional, nomeadamente 
como se enquadram as parcerias ao nível do Centro de Recursos para a Inclusão. Do 
mesmo modo, a troca de informações entre os diversos profissionais, técnicos e 
auxiliares, permitiu conhecer melhor os clientes e crianças tanto ao nível das suas 
preferências e motivações, como do seu comportamento. Tal facto facilitou a prática 
interventiva, uma vez que se pode trabalhar as áreas fracas recorrendo a essa 
informação pessoal. Ao nível do comportamento, também foram dispostas 
informações que permitiram contornar algumas das situações adversas que surgiram 
em ocasiões pontuais. 
 No que concerne a toda a prática profissional, é importante referenciar que as 
grelhas de observação consideram-se adequadas à população atendida no âmbito de 
estágio. Estas tiveram em consideração as principais áreas deficitárias da população 
com PEA, bem como todos os aspectos psicomotores que estão na base de um ser 
relacional e envolvido com o exterior. Contudo, em meio aquático existe ainda muito 
pouco material de avaliação, considerando-se pertinente uma investigação nesta área. 
Torna-se ainda fundamental declarar os benefícios e desenvolvimentos promovidos 
pela intervenção psicomotora em meio aquático.  
 Esta presente prática permitiu assim estar em contacto com uma realidade 
nacional relativamente recente, nomeadamente com a inclusão de crianças com 
necessidades educativas especiais, de forma mais específica com perturbações do 
desenvolvimento e do espectro do autismo, em escolas do ensino regular. De facto, 
nestas escolas a inclusão tem vindo a tornar-se numa realidade efectiva, abrindo 
caminhos rumo a uma escola na qual todas as crianças devem ter lugar, na qual todos 
têm enriquecido e partilhado os seus saberes pedagógicos e, na qual a nossa 
intervenção em Psicomotricidade veio trazer algo de novo. Tal constatação só foi 
adquirida após todo o processo e prática profissional inseridos neste contexto de 
estágio. Assim, a possível extinção desta valência nas escolas torna-se inaceitável. 
Estas e outras crianças envolvidas em unidades especializadas necessitam de apoios 
e recursos físicos e humanos, para que o seu desenvolvimento psicomotor, 
comportamental, cognitivo e social se desenvolva. Deste modo, os resultados obtidos 
nos estudos de caso tornam-se o ―espelho‖ de toda a população abrangida no estágio, 
pela Psicomotricidade, dando assim provas de que esta ciência é benéfica para todo o 
desenvolvimento global do indivíduo. A interacção social, a comunicação e todos os 
aspectos inerentes ao perfil psicomotor tiveram óptimas evoluções. Do mesmo modo, 
alguns comportamentos, interesses e actividades estereotipadas diminuíram, 
fomentando uma maior integração destes indivíduos na escola e na sociedade. 
 Relativamente ao ambiente escolar e a todas as abordagens metodológicas 
inerentes a este meio, foi possível averiguar onde as aprendizagens se tornam mais 
efectivas e onde a motivação, trabalho e carinho demonstrados para com estas 
crianças promovem evoluções positivas ao nível do seu perfil psicomotor e do seu 
comportamento  

Ao longo de todo este trabalho é também de valorizar toda a formação prática 
promovida pela Dr.ª Helena Sousa e restantes técnicas (principalmente, 
psicomotricistas) com as quais se desenvolveu um riquíssimo trabalho. As 
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recomendações, as estratégias, as actividades e todos os aspectos discutidos em 
reuniões ou conversas informais conduziram à (re)avaliação de decisões e à 
(re)estruturação das intervenções. Assim, todas as observações iniciais tornaram-se 
pertinentes ferramentas para a autonomia concedida à posteriori.  
 Por último, salienta-se ainda a participação em todas as actividades 
complementares, uma vez que também estas contribuíram grandemente para um 
maior nível de sabedoria e reflexão pessoal. Desta forma, promoveu-se uma maior 
integração das dinâmicas inerentes às valências dos CRI e CAO, constituindo-se 
assim um conjunto de ferramentas essenciais para a prática psicomotora com esta 
população. Como futuras recomendações, e como aspectos a melhorar, apenas tenho 
a mencionar a participação dos futuros estagiários nas reuniões das escolas e da 
própria associação, bem como a possibilidade de uma maior aposta em estudos de 
caso para a referida constatação dos benefícios desta prática.  
 Para terminar e após observação directa, afirmo que a Psicomotricidade, como 
ciência, continua a contribuir para o fornecimento de estímulos muito proveitosos para 
as PEA, nomeadamente ao nível de questões de envolvimento do corpo, que 
conjuntamente com a aplicação de várias estratégias psicomotoras, visam uma melhor 
evolução de competências. 
 
 
 
 
―Cada pessoa que passa na nossa vida passa sozinha, porque cada pessoa é única e 
nenhuma substitui a outra! Cada pessoa que passa na nossa vida passa sozinha e 
não nos deixa só porque deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós. Essa é a 
mais bela responsabilidade da vida e a prova de que as pessoas não se encontram 
por acaso.‖ 

 
 (Charles Chaplin) 
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Sujeitos Género Diagnóstico Comorbilidade 
Linguagem 

verbal 
D. M PEA --- Não 

E. M PEA --- Não 

F. M PEA 
Deficiência 

auditiva 
Não 

M. M PEA --- Não 

R. M PEA --- Não 

V. M PEA 
Deficiência 

auditiva 
Não 

Ilustração 4 – Caracterização dos clientes do CAO 

 

 

 

Escola Sujeitos Género Diagnóstico 
Linguagem 

verbal 
Prática de  

Intervenção 

EB n.º3 da 

Bobadela 

B. F PEA Sim Meio aquático 

C. F T21 Não Meio aquático 

L. M PEA Sim Meio aquático 

S. M PEA Não Meio aquático 

V. M PEA Sim Meio aquático 

EB 1 Prista 

Monteiro 

de 

Telheiras 

A. M PEA Não Ginásio 

B. M PEA Sim Ginásio 

F. M PEA Sim Ginásio 

J. M PEA Sim Ginásio 

K. M PEA Não Ginásio 

M. M PEA Sim Ginásio 

EB 

António 

Nobre 

C. F PEA Não Expressão corporal 

D. M PEA Não Expressão corporal 

F. M PEA Sim Expressão corporal 

G. M PEA Sim Expressão corporal 

M. F PEA Sim Expressão corporal 

Md. F PEA Sim Expressão corporal 

EB 2/3 

Professor 

Delfim 

Santos 

C. F 
Síndrome do X 

Frágil 
Sim Expressão corporal 

J. M PEA Sim Expressão corporal 

M. F PEA Não Expressão corporal 

Mi. M PEA Sim Expressão corporal 

Mna. F PEA Não Expressão corporal 

Mt. M PEA Sim Expressão corporal 

EB 1 D. 

Pedro V de 

Linda-a-

Velha 

E. M 
Síndrome de 

Down 
 Ginásio 

G. M 
PEA / Esclerose 

Tuberosa 
Sim Ginásio 

I. F PEA Não Ginásio 

J. M PEA Sim Ginásio 

L. M PEA Não Ginásio 

M. F 
Síndrome de 

Rett 
Sim Ginásio 

EB 1/JI da F. M PEA Sim Meio aquático 
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Serra das 

Minas n.º1 

G. M PEA Sim Meio aquático 

H. M PEA Não Meio aquático 

I. M PEA Não Meio aquático 

J. M PEA Não Meio aquático 

R. M PEA Sim Meio aquático 

Agrupame

nto de 

Escolas de 

Alfornelos 

A.D. M PEA Sim M. Aquático/Ginásio 

A.S. M PEA Não M. Aquático /Ginásio 

D. M PEA Sim M. Aquático /Ginásio 

Dv. M PEA Sim M. Aquático /Ginásio 

I. F PEA Sim M. Aquático /Ginásio 

M. M PEA Sim M. Aquático /Ginásio 

J. M PEA Sim M. Aquático /Ginásio 

P. M PEA Sim Ginásio 

R. M PEA Sim M. Aquático /Ginásio 

S. F PEA Não M. Aquático /Ginásio 

Ilustração 5 – Caracterização dos alunos do CRI 
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ANEXO II 
(Grelha de Avaliação do Perfil Psicomotor e Comportamental – Original) 
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FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - UTL 
     CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO DA APPDA-LISBOA 

(ACREDITADO PELO AVISO 22014 / 2008)  
APPDA-LISBOA                   

 

 

 

 

 

 

PERFIL PSICOMOTOR E COGNIÇÃO 

 

A seguinte grelha de observação, relativa ao perfil psicomotor e cognitivo do 
avaliado, pressupõe um sistema de cotação em três níveis de desempenho:  

 Sucesso: a criança realiza a actividade com sucesso. 

 Emergente: A criança realiza parte da actividade necessitando de ajuda ou de 
demonstrações. 

 Falha: a criança não realiza a actividade, mesmo com ajuda ou após 
demonstrações. 

Pode também referir-se quando o item não é cotado através das seguintes 
siglas:  

 Não observado (NO): Quando o item não é observado, por motivos diversos. 

 Não verbaliza (NV): A cotar quando a criança não tem comunicação verbal. 
 
Deverão ser preenchidos o cabeçalho com as informações solicitadas e os 

espaços correspondentes à verificação de cada item apresentado. Devem ainda ser 
adicionadas as observações necessárias no respectivo espaço reservado. 

 

TONICIDADE 

 Avaliação Inicial Avaliação Final 

TONICIDADE Hipotónico Eutónico Hipertónico  Hipotónico Eutónico Hipertónico 

       

 

 

 

 

NOME:                         DATA DE NASC.: ___/___/_____ 

DIAGNÓSTICO:  __________________________________________________________ 

ESCOLA/UEEA:                                                               ANO DE ESCOLARIDADE: _____ 

RESPONSÁVEL PELA OBSERVAÇÃO/PROFISSÃO: ____________________________ 

DATA DE OBSERVAÇÃO INICIAL:                             ___      FINAL: _________________ 
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LATERALIZAÇÂO 

 Avaliação Inicial Avaliação Final  

LATERALIDADE S E F S E F Idade 

Acena com a mão direita; acena 

com a mão esquerda; e indica o 

olho direito 

      6a 

Executa movimentos ao escutar 

uma ordem 

      7a 

Reconhece partes do corpo no 

outro 

      8a 

Identifica posição relativa dos 

objectos 

      11a 

LATERALIZAÇÃO Mão Olho Pés 
Resultado / 

Observações 
Idade 

Realiza acções pedidas (BPM)     4-11a 

 

NOÇÂO DO CORPO 

 Avaliação Inicial Avaliação Final  
NOÇÃO DO CORPO S E F S E F Idade 

Esquema 

corporal 

Aponta 2 a 3 partes 

do corpo 

      15m 

Aponta 4 partes do 

corpo 

      2a 

Aponta 11 partes do 

corpo 

      3a 

Sentido cinestésico  

(BPM) 

       

Desenho do corpo (com tronco, 

cabeça, com detalhes do rosto e 

      5a 

EQUILIBRAÇÂO 

 Avaliação Inicial Avaliação Final  

EQUILÍBRIO ESTÁTICO S E F S E F Idade 

Mantém-se em pontas dos pés       5a 

Permanece em pé-coxinho c/ 

olhos abertos 

 
     6a 

Permanece em pontas dos pés 

c/ olhos fechados e pés juntos 

 
     10a 

Permanece em pé-coxinho c/ 

olhos fechados 

 
     11a 

EQUILÍBRIO DINÂMICO S E F S E F Idade 

Salta       4a 

Salta ao pé-
coxinho 

Direito       7a 

Esquerdo       7a 

Salta a pés 
juntos 

Frente       24-31m 

Trás        

Atravessa o 
banco 
sueco 
(BPM) 

Frente        

Trás        

Direita        

Esquerda        
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membros) 

 

ESTRUTURAÇÃO ESPÁCIO-TEMPORAL / IMITAÇÃO 

 Avaliação Inicial Avaliação Final  
ORGANIZAÇÃO ESPÁCIO-

TEMPORAL 
S E F S E F Idade 

Reproduzir estruturas temporais       6-11a 

Organização espacial (BPM)        

Representação topográfica 

(BPM) 

       

IMITAÇÃO S E F S E F Idade 

Imita movimentos       9a 

 

PRAXIA GLOBAL 

 Avaliação Inicial Avaliação Final  
MOTRICIDADE  

GLOBAL 
S E F S E F Idade 

Rasteja        

Gatinha        

Anda coordenadamente       14-22m 

Corre coordenadamente       24-28m 

Salta para tocar com os 

calcanhares nas mãos (atrás das 

costas) 

      11a 

COORDENAÇÃO  
ÓCULO-PEDAL 

S E F S E F Idade 

Chuta a bola        

Chuta a bola intencionalmente 

para um alvo 

      3a 

Pontapeia uma caixa de fósforos 

ao pé-coxinho 

      9a 

COORDENAÇÃO  
ÓCULO-MANUAL 

S E F S E F Idade 

Realiza placas de encaixe       3a 

Empilha pequenos objectos       3a 

Enfia contas num fio       4a 

Faz um nó       5a 

Traça labirinto com lápis       6a 

Dribla e agarra a bola (Griffiths)       6a 

Encesta uma bola de ténis (BPM)        

Lança uma 

bola 

Cima        

Baixo        

Alvo a 1,5 m       9a 

Agarra uma bola lançada a 3 m 

de distância 

      11a 
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PRAXIA FINA 

 Avaliação Inicial Avaliação Final  
MOTRICIDADE  

FINA 
S E F S E F Idade 

Faz uma bola com papel       7a 

Toca com o polegar nas pontas 

dos dedos (tamborilar)  

      8a 

Utiliza a pinça fina        

Realiza o encaixe francês 

(desenrosca e enrosca) 

      10a 

 

COMPETÊNCIAS COGNITIVAS 

 Avaliação Inicial Avaliação Final  
DESEMPENHO 

COGNITIVO  
S E F S E F Idade 

Noções de 

 

Cima/Baixo       2a 

Frente/Atrás       3a 

Dentro/Fora       3a 

Grande/Pequeno       3a 

Alto/Baixo       3a 

Longo/Curto       3a 

Longe/Perto       3a 

Nomeia 

cores 

Nomeia 1 cor       2a 

Nomeia 2 a 3 cores       3a 

Nomeia 3 ou mais 

cores 

      4a 

Nomeia 4 cores       5a 

Compara comprimentos       4a 

Recorda 2 frases       4a 

Recorda 4 frases       5a 

Identifica formas geométricas 

(BPM) 

       

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES: 
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COMPORTAMENTO 
 

A seguinte grelha refere-se à observação do comportamento do avaliado e nela 
encontram-se três níveis de classificação, nomeadamente: 

 Adequado (A): O comportamento da criança é adequado para a idade 
(mental); 

 Ligeiro (L): O comportamento da criança é ligeiramente ou moderadamente 
desadequado. 

 Severo (S): Quando a qualidade, a intensidade e as manifestações do 
comportamento são claramente exageradas e perturbadoras, os 
comportamentos devem ser bizarros e desadaptados sem qualquer equívoco. 
Pode também referir-se quando o item não é cotado através das seguintes 

siglas: 

 Não observado (NO): Quando o item não é observado, por motivos diversos. 

 Não verbaliza (NV): A cotar no domínio da comunicação. 
 
Deverão ser preenchidos o cabeçalho com as informações solicitadas e os 

espaços correspondentes à verificação de cada item apresentado. Devem ainda ser 
adicionadas as observações necessárias no respectivo espaço reservado. 
 

COMPORTAMENTO 

 Avaliação Inicial Avaliação Final 

RELAÇÃO A L S A L S 

Mostra objectos que tem na mão       

Agarra/escolhe/apanha um objecto e 

mostra-o ao outro 

      

Reacção ao contacto físico       

Inicia interacção social       

Reacção à voz do adulto       

Contacto visual       

Afectividade       

Consciência da presença do outro       

Cooperação nas actividades       

Tolerância a interrupções       

Sabe significado do “Não”       

Reciprocidade no jogo       

Recorre a tentativa/erro para se corrigir       

Trabalha nas tarefas referentes à sua idade 

desenvolvimental com persistência 

      

Os movimentos e maneirismos motores 

que apresenta são adequados à idade 

      

Motivação por elogios       

Partilha material com o técnico       

Partilha material com os colegas        

Interage com o técnico envolvendo em 

actividades  

      

Interage com os colegas envolvendo em 

actividades 

      

AMBIENTE / MATERIAL A L S A L S 

Exploração do ambiente       

Exploração do material       

Comportamento durante as actividades       

Capacidade de atenção       

Motivação por recompensas concretas       
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Motivação por recompensas intrínsecas       

Brinca sozinho adequadamente       

Aceita mudar de tarefas sem dificuldade       

SENSORIAL A L S A L S 

Reacção aos sons       

Reacção às cócegas       

Sensibilidade visual       

Sensibilidade auditiva       

Interesse pelas texturas       

Interesse gustativo       

Interesse olfactivo       

Gestos estereotipados       

LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO A L S A L S 

Expressa necessidades, desejos e 

preferências 
      

Jargão ou linguagem idiossincrática       

Ecolália diferida       

Ecolália imediata       

Preservação de palavras e sons       

Utilização de pronomes       

Inteligibilidade da linguagem       

Comunicação espontânea       

Reciprocidade no diálogo       

OUTROS COMPORTAMENTOS A L S A L S 

Comportamentos de auto-agressão       

Comportamentos de hetero-agressão       

Comportamentos de birra/disrupção       

Comportamentos de auto-estimulação 

sexual 
      

Comportamentos bizarros       

 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES: 
 

 

 

 

 

 

 

 Grelha elaborada e traduzida por Gonçalves & Teixeira (2011) 
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ANEXO III 
(Grelha de Avaliação Inicial e Final do Perfil Psicomotor e Comportamental do 

B.)  
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 FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - UTL         
     CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO DA APPDA-LISBOA 

(ACREDITADO PELO AVISO 22014 / 2008) 
APPDA-LISBOA                   

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PERFIL PSICOMOTOR E COGNIÇÃO 

 

A seguinte grelha de observação, relativa ao perfil psicomotor e cognitivo do 
avaliado, pressupõe um sistema de cotação em três níveis de desempenho:  

 Sucesso: a criança realiza a actividade com sucesso. 

 Emergente: A criança realiza parte da actividade necessitando de ajuda ou de 
demonstrações. 

 Falha: a criança não realiza a actividade, mesmo com ajuda ou após 
demonstrações. 

Pode também referir-se quando o item não é cotado através das seguintes 
siglas:  

 Não observado (NO): Quando o item não é observado, por motivos diversos. 

 Não verbaliza (NV): A cotar quando a criança não tem comunicação verbal. 
 
Deverão ser preenchidos o cabeçalho com as informações solicitadas e os 

espaços correspondentes à verificação de cada item apresentado. Devem ainda ser 
adicionadas as observações necessárias no respectivo espaço reservado. 
 
 

TONICIDADE 

 Avaliação Inicial Avaliação Final 

TONICIDADE Hipotónico Eutónico Hipertónico  Hipotónico Eutónico Hipertónico 

       

 
 
 
 
 
 

NOME: B.         DATA DE NASC.: 10/06/2000 

DIAGNÓSTICO: Perturbação do Espectro do Autismo 

ESCOLA/UEEA: EB/JI 1 Prista Monteiro – Telheiras       ANO DE ESCOLARIDADE: 4º ANO 

RESPONSÁVEL PELA OBSERVAÇÃO/PROFISSÃO: Inês Gonçalves e Sara Teixeira 

DATA DA OBSERVAÇÃO INICIAL: Janeiro de 2011  FINAL: Maio de 2011 
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LATERALIZAÇÂO 

 Avaliação Inicial Avaliação Final  

LATERALIDADE S E F S E F Idade 

Acena com a mão direita; acena 

com a mão esquerda; e indica o 

olho direito 

      6a 

Executa movimentos ao escutar 

uma ordem 

      7a 

Reconhece partes do corpo no 

outro 

      8a 

Identifica posição relativa dos 

objectos 

      11a 

LATERALIZAÇÃO Mão Olho Pés 
Resultado / 

Observações 
Idade 

Realiza acções pedidas (BPM) Esq. Esq. Esq. 
Lado dominante – 

Esquerdo 
4-11a 

 

NOÇÂO DO CORPO 

 Avaliação Inicial Avaliação Final  
NOÇÃO DO CORPO S E F S E F Idade 

Esquema 

corporal 

Aponta 2 a 3 partes 

do corpo 

      15m 

Aponta 4 partes do 

corpo 

      2a 

Aponta 11 partes do 

corpo 

      3a 

Sentido cinestésico         

EQUILIBRAÇÂO 

 Avaliação Inicial Avaliação Final  

EQUILÍBRIO ESTÁTICO S E F S E F Idade 

Mantém-se em pontas dos pés       5a 

Permanece em pé-coxinho c/ 

olhos abertos 

 
     6a 

Permanece em pontas dos pés 

c/ olhos fechados e pés juntos 

 
     10a 

Permanece em pé-coxinho c/ 

olhos fechados 

 
     11a 

EQUILÍBRIO DINÂMICO S E F S E F Idade 

Salta       4a 

Salta ao pé-
coxinho 

Direito       7a 

Esquerdo       7a 

Salta a pés 
juntos 

Frente       24-31m 

Trás        

Atravessa o 
banco 
sueco 
(BPM) 

Frente        

Trás        

Direita        

Esquerda        
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(BPM) 

Desenho do corpo (com tronco, 

cabeça, com detalhes do rosto e 

membros) 

      5a 

 

ESTRUTURAÇÃO ESPÁCIO-TEMPORAL / IMITAÇÃO 

 Avaliação Inicial Avaliação Final  
ORGANIZAÇÃO ESPÁCIO-

TEMPORAL 
S E F S E F Idade 

Reproduzir estruturas temporais       6-11a 

Organização espacial (BPM)        

Representação topográfica 

(BPM) 

       

IMITAÇÃO S E F S E F Idade 

Imita movimentos       9a 

 

PRAXIA GLOBAL 

 Avaliação Inicial Avaliação Final  
MOTRICIDADE  

GLOBAL 
S E F S E F Idade 

Rasteja        

Gatinha        

Anda coordenadamente       14-22m 

Corre coordenadamente       24-28m 

Salta para tocar com os 

calcanhares nas mãos (atrás das 

costas) 

      11a 

COORDENAÇÃO  
ÓCULO-PEDAL 

S E F S E F Idade 

Chuta a bola        

Chuta a bola intencionalmente 

para um alvo 

      3a 

Pontapeia uma caixa de fósforos 

ao pé-coxinho 

      9a 

COORDENAÇÃO  
ÓCULO-MANUAL 

S E F S E F Idade 

Realiza placas de encaixe       3a 

Empilha pequenos objectos       3a 

Enfia contas num fio       4a 

Faz um nó       5a 

Traça labirinto com lápis       6a 

Dribla e agarra a bola (Griffiths)       6a 

Encesta uma bola de ténis (BPM)        

Lança uma 

bola 

Cima        

Baixo        

Alvo a 1,5 m       9a 

Agarra uma bola lançada a 3 m 

de distância 

      11a 
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PRAXIA FINA 

 Avaliação Inicial Avaliação Final  
MOTRICIDADE  

FINA 
S E F S E F Idade 

Faz uma bola com papel       7a 

Toca com o polegar nas pontas 

dos dedos (tamborilar)  

      8a 

Utiliza a pinça fina        

Realiza o encaixe francês 

(desenrosca e enrosca) 

      10a 

 

COMPETÊNCIAS COGNITIVAS 

 Avaliação Inicial Avaliação Final  
DESEMPENHO 

COGNITIVO  
S E F S E F Idade 

Noções de 

 

Cima/Baixo       2a 

Frente/Atrás       3a 

Dentro/Fora       3a 

Grande/Pequeno       3a 

Alto/Baixo       3a 

Longo/Curto       3a 

Longe/Perto       3a 

Nomeia 

cores 

Nomeia 1 cor       2a 

Nomeia 2 a 3 cores       3a 

Nomeia 3 ou mais 

cores 

      4a 

Nomeia 4 cores       5a 

Compara comprimentos       4a 

Recorda 2 frases       4a 

Recorda 4 frases       5a 

Identifica formas geométricas 

(BPM) 
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COMPORTAMENTO 
 

A seguinte grelha refere-se à observação do comportamento do avaliado e nela 
encontram-se três níveis de classificação, nomeadamente: 

 Adequado (A): O comportamento da criança é adequado para a idade 
(mental); 

 Ligeiro (L): O comportamento da criança é ligeiramente ou moderadamente 
desadequado. 

 Severo (S): Quando a qualidade, a intensidade e as manifestações do 
comportamento são claramente exageradas e perturbadoras, os 
comportamentos devem ser bizarros e desadaptados sem qualquer equívoco. 
Pode também referir-se quando o item não é cotado através das seguintes 

siglas: 

 Não observado (NO): Quando o item não é observado, por motivos diversos. 

 Não verbaliza (NV): A cotar no domínio da comunicação. 
 
Deverão ser preenchidos o cabeçalho com as informações solicitadas e os 

espaços correspondentes à verificação de cada item apresentado. Devem ainda ser 
adicionadas as observações necessárias no respectivo espaço reservado. 
 

COMPORTAMENTO 

 Avaliação Inicial Avaliação Final 

RELAÇÃO A L S A L S 

Mostra objectos que tem na mão       

Agarra/escolhe/apanha um objecto e 

mostra-o ao outro 

      

Reacção ao contacto físico       

Inicia interacção social       

Reacção à voz do adulto       

Contacto visual       

Afectividade       

Consciência da presença do outro       

Cooperação nas actividades       

Tolerância a interrupções       

Sabe significado do “Não”       

Reciprocidade no jogo       

Recorre a tentativa/erro para se corrigir       

Trabalha nas tarefas referentes à sua idade 

desenvolvimental com persistência 

      

Os movimentos e maneirismos motores 

que apresenta são adequados à idade 

      

Motivação por elogios       

Partilha material com o técnico       

Partilha material com os colegas        

Interage com o técnico envolvendo em 

actividades  

      

Interage com os colegas envolvendo em 

actividades 

      

AMBIENTE / MATERIAL A L S A L S 

Exploração do ambiente       

Exploração do material       

Comportamento durante as actividades       

Capacidade de atenção       



  

Página XVII 
 

Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora – 2010/2011 

Motivação por recompensas concretas NO      

Motivação por recompensas intrínsecas NO      

Brinca sozinho adequadamente       

Aceita mudar de tarefas sem dificuldade       

SENSORIAL A L S A L S 

Reacção aos sons       

Reacção às cócegas       

Sensibilidade visual       

Sensibilidade auditiva       

Interesse pelas texturas       

Interesse gustativo       

Interesse olfactivo       

Gestos estereotipados       

LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO A L S A L S 

Expressa necessidades, desejos e 

preferências 
      

Jargão ou linguagem idiossincrática       

Ecolália diferida       

Ecolália imediata       

Preservação de palavras e sons NO      

Utilização de pronomes NO      

Inteligibilidade da linguagem       

Comunicação espontânea       

Reciprocidade no diálogo       

OUTROS COMPORTAMENTOS A L S A L S 

Comportamentos de auto-agressão       

Comportamentos de hetero-agressão       

Comportamentos de birra/disrupção       

Comportamentos de auto-estimulação 

sexual 
      

Comportamentos bizarros       
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ANEXO IV 
(Planeamentos das Sessões em Grupo do B.) 
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MOMENTO DA SESSÃO: Aquecimento 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Quem sou eu?‖                DURAÇÃO: 20´ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Motricidade Fina 
 
Coordenação 
Óculo-manual 
 
Comunicação 
 
Cognição 

Conhecer o nome de cada um; 
 
Desenvolver a criatividade e a 
expressão plástica; 
 
Desenvolver o esquema 
corporal; 
 
Desenvolver a capacidade de 
memória e de atenção. 

Conseguir que todas as 
crianças expressem de forma 
perceptiva o seu nome e o seu 
auto-retrato; 
 
Conseguir corresponder cada 
desenho ao seu criador. 

Sentados em roda, cada 
criança deve escrever o 
seu nome e fazer o 
desenho do seu corpo. 
Após concluído, cada 
criança mostra o seu 
desenho ao grupo e 
coloca-o no centro da roda 
virado para baixo. Por fim 
vira-se um desenho de 
cada vez à medida que se 
identifica a quem pertence. 

 Instrução 
verbal 

 Reforço verbal 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Folhas 
 

 Lápis de cor. 

 
MOMENTO DA SESSÃO: Actividade de Descontracção 
NOME DA ACTIVIDADE: ―O Gavião e as Galinhas‖                 DURAÇÃO: 20´ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

SESSÃO N.º 1 

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                                                                 ESCOLA: EB 1 PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS 

DATA: 05 DE JANEIRO DE 2011                                                                                     DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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Motricidade Global 
 
Cognição 

Desenvolver capacidade de 
atenção;  
 
Desenvolver a capacidade de 
criação de estratégias; 
 
Promover um momento de 
conhecimento mútuo entre as 
crianças e as estagiárias. 

Cada criança no papel de 
galinha deve conseguir fugir 
para o galinheiro sem ser 
apanhada pelo gavião 
interpretado por outra criança; A 
criança que faz de gavião deve 
conseguir apanhar uma das 
galinhas em fuga. 

Uma criança faz de gavião 
enquanto as restantes de 
galinhas. O gavião está a 
dormir e as galinhas 
passeiam-se sem se dar 
conta da sua presença. 
Quando o gavião acorda, 
estas deverão começar a 
correr para que este não 
lhes toque tentando chegar 
ao galinheiro. Aquele que 
não conseguir chegar ao 
seu destino passa a ser o 
gavião, e assim 
sucessivamente. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Reforço verbal 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

-------- 
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MOMENTO DA SESSÃO: Aquecimento 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Mexe o Corpo?‖                 DURAÇÃO: 20´ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Motricidade Global 
 
Equilíbrio 
Dinãmico 
 
Equilíbrio Estático 
 
Noção do Corpo 
 
Lateralidade 

Avaliação do item - esquema 
corporal;  
 
Avaliação de alguns itens do 
equilíbrio 

Apontar/localizar correctamente 
as partes do corpo solicitadas; 
 
Realizar os movimentos 
solicitados correctamente. 

As crianças dispõem-se de 
costas uma para a outra 
com uma estagiária à sua 
frente. Ao pedido de cada 
estagiária as crianças 
devem apontar no seu 
corpo a parte solicitada. 
 
As crianças dispõem-se 
lado a lado para concretizar 
as tarefas solicitadas pelas 
estagiárias - correr, andar, 
permanecer e bicos dos 
pés, em pé-coxinho, saltar 
e saltar e trazer os 
calcanhares às mãos. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Reforço verbal 

 Feedback 

-------- 

 

SESSÃO N.º 2 

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                                                                 ESCOLA: EB 1 PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS 

DATA: 12 DE JANEIRO DE 2011                                                                                     DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Circuito‖                 DURAÇÃO: 30´ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Motricidade Global 
 
Equilíbrio 
Dinãmico 
 
Coordenação 
Óculo-manual 
 
Coordenação 
Óculo-pedal 

Avaliação de alguns itens de 
equilíbrio; motricidade global; 
coordenação óculo-manual e 
óculo-pedal. 

Realizar correctamente as 
acções pedidas de acordo com 
os critérios de êxito 
estabelecidos na escala de 
avaliação. 

As crianças devem realizar 
um circuito (várias vezes) 
constituindo por 5 postos. 
(1) Num banco sueco 
devem andar para a 
frente/trás; devem 
deslocar-se para o próximo 
posto com pés juntos para 
trás/gatinhar/rastejar/a 
chutar uma caixa de 
fósforos. (2) Chutar uma 
bola aleatoriamente/chutar 
a bola para um alvo. (3) 
Num banco sueco devem 
andar de lado para a 
direita/esquerda. (4) 
Agarrar uma bola a 3 
metros; encestar uma bola 
de ténis; lançar uma bola 
por cima/baixo/alvo a 1,5 
m. (5) Por fim, realizar 
saltos a pé-coxinho com o 
pé direito/pé esquerdo; e 
pés juntos para a frente. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Reforço verbal 

 Feedback 

 Banco 
sueco 

 

 Caixa de 
fósforos 

 

 Bolas 
 

 Balde 
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MOMENTO DA SESSÃO: Retorno à calma 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Let´s Relax‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Tonicidade 
 
Noção do Corpo 
 
Relaxação 
neuromuscular 

Avaliação do item – sentido 
cinestésico. 
 
Promover a descontracção 
neuromuscular; 
 
Promover um momento de 
acalmia para o regresso à 
actividade escolar. 

Deve identificar e nomear as 
partes do corpo tocadas pelas 
estagiárias.  
 
Deve ser capaz de relaxar, 
física e psicologicamente 

Cada criança deve deitar-
se num colchão de barriga 
para baixo, enquanto a 
estagiária ou o colega 
passa uma bola pelo corpo 
da criança deitada, com 
movimentos leves e 
contínuos. A estagiária 
deve ir perguntando quais 
as partes do corpo tocadas 
com a bola e 
posteriormente com o dedo 
(olhos, boca, nariz, orelhas, 
queixo). 

 Instrução 
verbal 

 Feedback 

 Colchão 
 

 Bolas 
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MOMENTO DA SESSÃO: Aquecimento 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Mexe, mexe‖                 DURAÇÃO: 20´ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Motricidade Global 
 
Imitação 
 
Equilíbrio Estático 
 
Noção do Corpo 
 
Lateralidade 

Reavaliação do item – 
Esquema corporal; 
 
Avaliação do item – Imitar 
movimentos; 
 
Avaliação de itens de 
motricidade global.  

Apontar/localizar correctamente 
as partes do corpo solicitadas; 
 
Imitar correctamente os 
movimentos realizados pelas 
estagiárias; 
 
Realizar corridas deslocando-se 
correctamente da forma 
indicada. 

As crianças dispõem-se de 
costas uma para a outra 
com uma estagiária à sua 
frente. Ao pedido de cada 
estagiária as crianças 
devem apontar no seu 
corpo a parte solicitada. 
Na mesma disposição as 
estagiárias realizam uma 
série de movimentos os 
quais a criança à sua frente 
tem de imitar. 
Por fim devem fazer 
corridas deslocando-se de 
diferentes formas: gatinhar, 
rastejar, correr e andar. 

 Instrução 
verbal 

 Reforço verbal 

 Feedback 

-------- 

 

SESSÃO N.º 3 

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                                                                 ESCOLA: EB 1 PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS 

DATA: 19 DE JANEIRO DE 2011                                                                                     DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Circuito‖                 DURAÇÃO: 30´ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Motricidade Fina 
 
Equilíbrio 
Dinãmico 
 
Coordenação 
Óculo-manual 
 
Desempenho 
Cognitivo 

Avaliação de alguns itens de: 
equilíbrio no banco sueco; 
apoio unipedal; motricidade 
fina; precisão óculo-manual; e 
noções cima/baixo, 
frente/atrás, dentro/fora.  

Realizar correctamente as 
actividades de acordo com os 
critérios de êxito estabelecidos 
na escala de avaliação. 

As crianças devem realizar 
um circuito constituindo por 
6 postos. (1) Num banco 
sueco devem andar para a 
frente/trás; (2) De seguida 
encontra-se uma linha com 
5 m a qual deve ser 
percorrida saltando ao pé-
coxinho com ambas as 
pernas e de seguida 
também ao pé-coxinho 
chutando uma caixa de 
fósforos; (3) Num banco 
sueco devem andar de lado 
para a direita/esquerda. (4) 
de seguida encontra-se 
uma cadeira e 6 lápis de 
cor. A criança deve dizer 
cada cor e colocar o lápis 
na posição pedida pela 
estagiária referente à 
cadeira, e.g. em cima. (5) A 
criança deve acertar com a 
bola de ténis no cesto 
colocado em cima de uma 
cadeira, tendo 4 tentativas 
para o fazer. Aproveita 
para referir se a bola está 
dentro ou fora do balde. (6) 
Por fim nas actividades de 
mesa as crianças realizam: 
encaixe francês; empilhar 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Reforço verbal 

 Feedback 

 Banco 
sueco 

 

 Fita 
adesiva 

 

 Caixa de 
fósforos 

 

 Cadeiras 
 

 Lápis de 
cor 

 

 Bola de 
ténis 

 

 Balde 
 

 Cubos 
 

 Rosca 
 

 Papel 
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objectos; tamborilar; e fazer 
uma bola de papel. 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Retorno à calma 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Let´s Relax‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Tonicidade 
 
Noção do Corpo 
 
Relaxação 
neuromuscular 

Avaliação do item – sentido 
cinestésico. 
 
Promover a descontracção 
neuromuscular; 
 
Promover um momento de 
acalmia para o regresso à 
actividade escolar. 

Deve identificar e nomear as 
partes do corpo tocadas pelas 
estagiárias.  
 
Deve ser capaz de relaxar, 
física e psicologicamente 

Cada criança deve deitar-
se num colchão de barriga 
para baixo, enquanto a 
estagiária ou o colega 
passa uma bola pelo corpo 
da criança deitada, com 
movimentos leves e 
contínuos. A estagiária 
deve ir perguntando quais 
as partes do corpo tocadas 
com a bola e 
posteriormente com o dedo 
(olhos, boca, nariz, orelhas, 
queixo). 

 Instrução 
verbal 

 Feedback 

 Colchão 
 

 Bolas 
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MOMENTO DA SESSÃO: Aquecimento 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Mexe o Corpo‖                 DURAÇÃO: 20´ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Noção do Corpo 
 
Lateralidade 
 
Coordenação 
Óculo-manual 

Avaliação de itens da noção 
do corpo; 
 
Avaliação de itens relativos à 
consciencialização da 
lateralidade; 
 
Avaliação de itens de 
motricidade global.  

Apontar/localizar correctamente 
as partes do corpo solicitadas 
na estagiária; 
 
Conseguir agarrar uma bola 
lançada a 3 m de distância pelo 
menos 3 vezes em 5 tentativas 
com cada mão. 

As crianças dispõem-se 
frente a frente com a 
estagiária, em que primeiro 
devem apontar no corpo da 
estagiária as partes por ela 
sugeridas. De seguida, 
cada uma das estagiárias, 
deve lançar uma bola a 
uma distância de 3 m para 
que a acriança agarre – 5 
vezes com cada mão. 

 Instrução 
verbal 

 Reforço verbal 

 Feedback 

 Bola 

 

 
 
 
 

SESSÃO N.º 4 

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                                                                 ESCOLA: EB 1 PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS 

DATA: 26 DE JANEIRO DE 2011                                                                                     DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Mesa‖                 DURAÇÃO: 30´ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Coordenação 
Óculo-manual 
 
Imitação 
 
Estruturação 
Espácio-temporal 
 
Lateralização 
 
Desempenho 
Cognitivo 

Avaliação de alguns itens de: 
relativos à lateralização, à 
coordenação óculo-manual, à 
imitação, à estruturação 
espácio-temporal e ao 
desempenho cognitivo.  

Realizar correctamente os itens 
de avaliação referidos de acordo 
com os critérios de êxito 
estabelecidos na escala de 
avaliação. 

Sentadas na mesa, as 
crianças devem: enfiar 
contas num fio; fazer um 
nó; reproduzir estruturas 
temporais idênticas às que 
a estagiária realiza; figuras 
esquemáticas; devem olhar 
por um canudo, dar corda 
ao relógio, pentear-se e 
chutar uma bola; referir a 
posição relativa dos 
objectos em cima da mesa 
(e.g. o saco vermelho está 
à esquerdo do verde); 
devem ainda responder a 
perguntas identificando 
grande/pequeno, 
alto/baixo, longo/curto, 
longe/perto; devem 
recordar frases ditas pelas 
estagiárias; devem 
comparar comprimentos e 
identificar diferentes formas 
geométricas. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Reforço verbal 

 Feedback 

 Mesa 
 

 Cadeiras 
 

 36 Contas 
 

 Cordel 
 

 Rola de 
cartão 

 

 Relógio de 
corda 

 

 Pente 
 

 Sacos de 
diferentes 
cores 

 

 Formas 
geométrica
s 
(triângulo, 
círculo e 
quadrado) 
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MOMENTO DA SESSÃO: Retorno à calma 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Let´s Relax‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Tonicidade 
 
Noção do Corpo 
 
Relaxação 
neuromuscular 

Avaliação do item relativo ao 
sentido cinestésico. 
 
Promover a descontracção 
neuromuscular; 
 
Promover um momento de 
acalmia para o regresso à 
actividade escolar. 

Deve identificar e nomear as 
partes do corpo tocadas pelas 
estagiárias.  
 
Deve ser capaz de relaxar, 
física e psicologicamente. 

Cada criança deve deitar-
se num colchão de barriga 
para baixo, enquanto a 
estagiária ou o colega 
passa uma bola pelo corpo 
da criança deitada, com 
movimentos leves e 
contínuos. A estagiária 
deve ir perguntando quais 
as partes do corpo tocadas 
com a bola e 
posteriormente com o dedo 
(olhos, boca, nariz, orelhas, 
queixo). 

 Instrução 
verbal 

 Feedback 

 Colchão 
 

 Bolas 
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MOMENTO DA SESSÃO: Aquecimento 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Mexe o Corpo‖                 DURAÇÃO: 10´ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Noção do Corpo 
 
Lateralidade 
 
Motricidade Global 

Reconhecimento das partes 
do corpo; 
 
Reconhecimento direita / 
esquerda; 
 
Desenvolver capacidade de 
motricidade global. 

Apontar/localizar correctamente 
as partes do corpo solicitadas 
na estagiária; 
 
Realizar os vários 
deslocamentos correctamente. 

As crianças devem 
deslocar-se pelo ginásio da 
forma solicitada pelas 
estagiárias – andar, correr, 
andar em pontas dos pés, 
sobre os calcanhares, pé-
coxinho e pés juntos. 
 
As crianças dispõem-se em 
roda e devem apontar no 
seu corpo as partes 
sugeridas pelas 
estagiárias. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Reforço verbal 

 Feedback 

------- 

 

 
 
 

SESSÃO N.º 5 

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                                                                 ESCOLA: EB 1 PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS 

DATA: 02 DE FEVEREIRO DE 2011                                                                                     DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental (1) 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Leva a Bola‖                 DURAÇÃO: 20´ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Coordenação 
Óculo-manual 
 
Motricidade Global 
 
Equilíbrio 
Dinâmico 

Verificar o item referente ao 
drible; 
 
Trabalhar a coordenação 
óculo-manual; 
 
Desenvolver o equilíbrio 
dinâmico. 

Conseguir driblar e agarrar a 
bola; 
 
Conseguir encestar a bola de 
basquete; 
 
Conseguir manter o equilíbrio 
sem hesitações. 

As crianças, uma de cada 
vez, devem realizar um 
percurso, onde devem 
contornar os pinos 
driblando uma bola de 
basquete, tendo de agarrá-
la para passar por cima do 
banco sueco e por fim 
encestar. Devem regressar 
ao ponto de partida com a 
bola na mão, atravessando 
uma barra de equilíbrio e 
passando por cima das 
ilhas de equilíbrio para dar 
a bola ao colega seguinte. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Reforço verbal 

 Feedback 

  4 Pinos 
 

 Bola de 
basquete 

 

 Cesto de 
basquete 

 

 Banco 
sueco 

 

 6 Ilhas de 
equilíbrio 

 

 Barra de 
equilíbrio 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental (2) 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Agarra as Contas‖                 DURAÇÃO: 20´ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Coordenação 
Óculo-manual 
 
Motricidade Global 
 
Equilíbrio 
Dinâmico 
 
Equilíbrio Estático 

Desenvolver equilíbrio 
dinâmico e estático; 
 
Trabalhar a coordenação 
óculo-manual; 
 
Verificar item de estruturação 
espacial. 

Conseguir deslocar-se em cima 
do banco sueco sem 
hesitações; 
 
Conseguir encestar a bola de 
ténis; 
 
Conseguir manter o equilíbrio 
estático sem hesitações; 

As crianças, uma de cada 
vez, devem realizar um 
circuito, onde devem 
atravessar um banco sueco 
para trás ou de lado; 
encestar uma bola de ténis 
para um cesto em cima da 
cadeira a 2,5 m de 
distância; depois 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Reforço verbal 

 Feedback 

  12 Contas 
 

 Banco 
sueco 

 

 Bolas de 
ténis 
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Estruturação 
Espácio-temporal 

 
Conseguir planear a distância 
dos passos necessária para 
percorrer um total de 5 metros 
variando o número de passos. 

encontram-se 4 arcos no 
chão nos quais cada 
criança deve (1) manter-se 
em pontas dos pés, (2) 
permanecer pé-coxinho c/ 
olhos abertos, (3) 
permanecer em pontas do 
pés c/ olhos fechados e 
pés juntos, (4) permanecer 
em pé-coxinho c/ olhos 
fechados; por fim devem 
deslocar-se ao longo de 
uma linha de 5 m contando 
os passos dados, 
realizando de seguida o 
mesmo percurso com 
menos 3 passos e depois 
com mais 3 passos do que 
os contados em primeiro 
lugar. Concluída cada 
estação do circuito a 
criança deve recolher o 
conjunto de contas 
correspondente à cor da 
estação. 

 Cesto 
 

 Cadeira 
 

 4 Arcos 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Retorno à calma 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Vamos desenhar‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Estruturação 
Espácio-temporal 

Verificação do item de 
representação topográfica 

Deve conseguir representar 
num desenho a estrutura e 
organização do ginásio, 
incluindo os materiais nele 
dispostos. 

Cada criança no seu colchão 
deve realizar o desenho da 
sala de aula, representado a 
sua estrutura e materiais 
encontrados, ao som de uma 
música calma 

 Instrução 
verbal 

 Feedback 

 Música 
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FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - UTL 

CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) DA APPDA-LISBOA 
(Acreditado pelo aviso 22014 / 2008) 

                  APPDA-Lisboa 

 

 

 

 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Aquecimento 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Mexe o Corpo‖                 DURAÇÃO: 10´ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Noção do Corpo 
 
Lateralidade 
 
Motricidade Global 

Desenvolver capacidade de 
motricidade global; 
 
Reconhecimento das partes 
do corpo; 
 
Reconhecimento direita / 
esquerda. 
 

Realizar os vários 
deslocamentos correctamente; 
 
Apontar/localizar correctamente 
as partes do corpo solicitadas 
na estagiária. 

As crianças devem 
deslocar-se de uma ponta 
do ginásio à outra em estilo 
de corrida. As corridas são 
feitas com diferentes 
deslocamentos: andar, 
correr, andar em pontas 
dos pés, sobre os 
calcanhares, pé-coxinho; 
pés juntos e para tocar com 
os calcanhares nas mãos. 
As crianças dispõem-se em 
roda e devem apontar no 
seu corpo as partes 
sugeridas pelas estagiárias 
e rodar cada parte. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Reforço verbal 

 Feedback 

------- 

 

SESSÃO N.º 6 

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                                                                 ESCOLA: EB 1 PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS 

DATA: 09 DE FEVEREIRO DE 2011                                                                                     DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Traz o objecto‖                 DURAÇÃO: 30´ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Coordenação 
Óculo-pedal 
 
Motricidade Global 
 
Equilíbrio 
Dinâmico 
 
Desempenho 
Cognitivo 

Trabalho da memória; 
 
Trabalho da atenção; 
 
Desenvolver a coordenação 
óculo-pedal; 
 
Desenvolver o equilíbrio 
dinâmico; 
 
Trabalhar cores e 
diferenciação de formas 
geométricas. 

Conseguir realizar as actividade 
de equilíbrio sem balancear e 
sem mostrar hesitações; 
 
Conseguir rastejar mostrando 
uma coordenação entre os 
braços e pernas; 
 
Conseguir chutar a bola 
intencionalmente para um alvo; 
 
Conseguir recordar qual o 
objecto pedido; 
 
Conseguir diferenciar o objecto 
pedido, segundo as suas 
características. 

As crianças, em estilo de 
competição, devem realizar 
um percurso onde vão 
buscar um objecto 
solicitado pelas estagiárias 
para o trazer até à sua 
caixa. Acaba quando uma 
criança conseguir 
completar a caixa. 
Durante o percurso terão 
de saltar a pé-coxinho 
dentro de 3 arcos seguidos; 
atravessar o banco sueco 
de costas/de lado; saltar a 
pés juntos dentro de 3 
arcos. Devem agarrar o 
objecto pedido; tem de 
rastejar por baixo de um 
colchão suspenso; 
atravessar placas e ilhas 
de equilíbrio; chutar uma 
bola para um alvo; e por 
fim colocar o objecto na 
caixa. Repetem o percurso 
consoante o número de 
objectos pedidos. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Reforço verbal 

 Feedback 

  3 Pinos 
 

 18 Arcos 
 

 12 
Cadeiras 

 

 3 Colchões 
 

 3 Bolas 
 

 3 Bancos 
suecos 

 

 6 Ilhas de 
equilíbrio 

 

 9 Barra de 
equilíbrio 

 

 3 Caixas 
 

 Formas 
geométrica
s 
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MOMENTO DA SESSÃO: Retorno à calma 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Vamos desenhar‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Estruturação 
Espácio-temporal 

Verificação do item de 
representação topográfica 

Deve conseguir representar 
num desenho a estrutura e 
organização do ginásio, 
incluindo os materiais nele 
dispostos. 

Cada criança no seu 
colchão deve realizar o 
desenho da sala de aula, 
representado a sua 
estrutura e materiais 
encontrados, ao som de 
uma música calma 

 Instrução 
verbal 

 Feedback 

 Música 
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FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - UTL 
CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) DA APPDA-LISBOA 

(Acreditado pelo aviso 22014 / 2008) 
                  APPDA-Lisboa 

 

 

 

 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Aquecimento 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Mexe o Corpo‖                 DURAÇÃO: 10´ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Noção do Corpo 
 
Lateralidade 
 
Motricidade Global 

Desenvolver capacidade de 
motricidade global; 
 
Reconhecimento das partes 
do corpo; 
 
Reconhecimento direita / 
esquerda. 
 

Realizar os vários 
deslocamentos correctamente; 
 
Apontar/localizar correctamente 
as partes do corpo solicitadas 
na estagiária. 

As crianças devem 
deslocar-se de uma ponta 
do ginásio à outra em estilo 
de corrida. As corridas são 
feitas com diferentes 
deslocamentos: andar, 
correr, andar em pontas 
dos pés, sobre os 
calcanhares, pé-coxinho; 
pés juntos e para tocar com 
os calcanhares nas mãos. 
As crianças dispõem-se em 
roda e devem apontar no 
seu corpo as partes 
sugeridas pelas estagiárias 
e rodar cada parte. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Reforço verbal 

 Feedback 

------- 

 

SESSÃO N.º 7 

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                                                                 ESCOLA: EB 1 PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS 

DATA: 16 DE FEVEREIRO DE 2011                                                                                     DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Lago dos crocodilos‖                 DURAÇÃO: 30´ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Coordenação 
Óculo-manual 
 
Motricidade Global 
 
Equilíbrio 
Dinâmico 
 
Equilíbrio Estático 

Trabalho da atenção; 
 
Desenvolver a coordenação 
óculo-manual; 
 
Desenvolver o equilíbrio 
dinâmico e estático; 
 
Trabalhar o espírito 
cooperativo; 
 
Desenvolver a capacidade de 
rebolar; 
 
Trabalhar o sentido de palavra 
e reconhecimento das 
diferentes letras. 

Conseguir realizar as 
actividades de equilíbrio sem 
balancear e sem mostrar 
hesitações; 
 
Conseguir rebolar com os 
braços e pernas esticados; 
 
Fazer um adequado trabalho de 
equipa; 
 
Conseguir concluir a palavra. 

Em fila as crianças devem 
iniciar um percurso onde 
devem andar por cima de 
cada ―nenúfar‖ sem cair no 
lago dos crocodilos. 
Inicialmente colocam-se 
cada um dentro de um 
arco, sobrando um à frente. 
Primeiro a pé-coxinho (na 
segunda volta a pés juntos) 
devem passar de arco em 
arco de modo a que o 
último fique livre e seja 
colocado em frente do 
primeiro arco, tendo assim 
de ser passado 
cooperativamente entre 
todas as crianças, e assim 
sucessivamente até 
alcançarem a caixa com 
letras. Nesta cada um pega 
numa letra e leva-a até ao 
final do percurso, onde a 
devem encaixar no 
respectivo molde 
(EQUIPA). Para isso 
devem rebolar em cima de 
um colchão, passar em 
cima das ilhas de equilíbrio 
e passar em cima de uma 
corda. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Reforço verbal 

 Feedback 

 4 Arcos 
 

 1 Colchão 
 

 6 Ilhas de 
equilíbrio 

 

 1 Caixa 
 

 Letras: E, 
Q, U, I, P, 
A 
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MOMENTO DA SESSÃO: Retorno à calma 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Traçando caminhos‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Motricidade Fina 
 
Coordenação 
Óculo-manual 
 
Desempanho 
Cognitivo 

Desenvolver a capacidade de 
traçar labirintos; 
 
Desenvolver a capacidade de 
enfiar contas; 
 
Trabalhar as cores. 

Devem conseguir passar o lápis 
em cima dos desenhos sem sair 
da linha; 
 
Devem conseguir fazer um fio 
de contas com o respectivo 
padrão apresentado. 

Sentados no chão em roda, 
2 das crianças devem 
passar por cima de 
caminhos descontínuos 
desenhados numa folha 
com um marcador. Ao 
mesmo tempo a outra 
criança deve fazer um fio 
de 12 contas mediante o 
padrão de cores 
apresentado. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Papal 
 

 Marcadore
s 

 

 Cordel 
 

 12 Contas 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Reflexão 
NOME DA ACTIVIDADE: ―O que mais gostei…‖                 DURAÇÃO: 5’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

Desempanho 
Cognitivo 
 
Comunicação e 
Linguagem 

Trabalhar capacidade de 
expressão e reflexão sobre o 
que foi realizado ao longo da 
sessão; 
 
Trabalhar a capacidade de re-
chamada e memória. 

Cada criança deve ser capaz de 
expressar o que gostou mais e 
menos durante a sessão. 

Na continuação da 
actividade anterior, devem 
permanecer sentados e 
reflectir acerca do que cada 
um gostou mais e menos 
de fazer durante a sessão. 

 Feedback -------- 
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MOMENTO DA SESSÃO: Aquecimento 
NOME DA ACTIVIDADE: a) ―Mexe o Corpo‖                    DURAÇÃO: 5’ 
                                           b) ―Corridas Malucas‖           DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

a) 
1. Noção do 

corpo 
 

2. Lateralidade 

1.1. Devem conseguir 
apontar as partes do seu 
próprio corpo quando 
solicitadas – cabeça, ombros, 
braços, mãos, barriga, pernas, 
joelhos e pés; 
1.2. Devem conseguir mover 
as partes do seu próprio corpo 
referidas acima quando 
requeridas. 
2.1. Devem distinguir a direita 
e esquerda nas seguintes 
partes do corpo: pés, joelhos, 
pernas, mãos, braços, ombro. 

1.1. Devem conseguir apontar 
correctamente as 8 partes do 
corpo solicitadas; 
1.2. Devem conseguir mover 
correctamente as 8 partes do 
corpo solicitadas. 
2.1. Devem conseguir distinguir 
a direita e esquerda pelos 
menos das mãos, joelhos e 
pés. 

As crianças dispõem-se em 
roda e devem apontar no 
seu corpo as partes 
pedidas pelas estagiárias 
(cabeça, ombros, braços, 
mãos, barriga, pernas, 
joelhos e pés), movendo 
cada uma de seguida. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

--- 

SESSÃO N.º 8 

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                                                         ESCOLA: EB 1 PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS 

DATA: 23 DE FEVEREIRO DE 2011                                                                                 DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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b) 
1. Motricidade 

Global 
 

2. Equilíbrio 
Dinâmico 

1.1. Devem conseguir saltar 
para tocar com os 
calcanhares nas mãos;  
1.2. Devem conseguir andar 
em pontas dos pés;  
1.3. Devem conseguir andar 
sobre os calcanhares. 
2.1. Devem conseguir saltar a 
pé-coxinho direito e esquerdo; 
2.2. Devem saltar a pés 
juntos para a frente e para 
trás. 

1.1. Devem conseguir tocar 
com os calcanhares nas mãos 
pelo menos 3 de 10 tentativas; 
1.2. Devem conseguir andar 
em pontas dos pés, sem tocar 
com os calcanhares no chão 
mais de 3 vezes numa distância 
de 5m; 
1.3. Devem conseguir andar 
sobre os calcanhares, sem 
tocar com as pontas dos pés no 
chão mais de 3 vezes numa 
distância de 5m; 
2.1. Devem conseguir saltar a 
pé-coxinho (direito e esquerdo) 
numa distância de 5m, sem 
tocar com o outro pé no chão 
mais de 3 vezes; 
2.2. Devem conseguir saltar a 
pés juntos (frente e trás) numa 
distância de 5m, sem os 
separar e sem balancear. 

O jogo consiste em fazer 
corridas entre os 
participantes. Para isso, as 
crianças devem dispor-se 
em linha e deslocar-se 
numa distância de 5m. 
Cada corrida é feita com 
um deslocamento diferente: 
andar em pontas dos pés, 
andar sobre os 
calcanhares, saltar a pé-
coxinho direito e depois 
esquerdo; pés juntos para 
a frente e depois para trás 
e saltar tocando com os 
calcanhares nas mãos. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

--- 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Lago dos Crocodilos‖                 DURAÇÃO: 30’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Relação 
 

2. Motricidade 
Global 

 
3. Equilíbrio 

Dinâmico 

1.1. Devem interagir com os 
colegas envolvendo-se na 
actividade; 
1.2. Devem cooperar nas 
actividades. 
2.1. Devem rastejar de forma 
controlada. 

1.1. Devem conseguir envolver-
se na actividade; 
1.2. Devem conseguir cooperar 
com os colegas.  
2.1. Devem conseguir rastejar 
coordenando os membros 
superiores com os inferiores de 

O percurso trata-se de um 
caminho sobre um lago de 
crocodilos, não podendo 
cair no chão para não ser 
apanhado por nenhum. 
Inicialmente cada criança 
coloca-se dentro de um 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 4 Arcos 

 Caixa com 
letras 

 Molde das 
letras 

 6 Cadeiras 

 Colchão 



  

Página XLI 
 
 

Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora – 2010/2011 

3.1. Devem atravessar o 
banco sueco para trás; 
3.2. Devem deslocar-se sobre 
6 ilhas de equilíbrio. 

forma alternada. 
2.1. Devem conseguir 
atravessar o banco sueco para 
trás sem meter os pés no chão. 
2.2. Devem conseguir 
atravessar as ilhas de equilíbrio 
sem meter os pés no chão. 

arco, sobrando um à frente. 
Cada participante deve 
passar de arco em arco de 
modo a que o último fique 
livre e seja colocado em 
frente do primeiro arco, 
tendo assim de ser 
passado cooperativamente 
entre todas as crianças, e 
assim sucessivamente até 
alcançarem a caixa com 
letras, que se encontra a 
cerca de 7m de distância. 
Ao chegar à caixa, cada 
um deve pegar numa letra 
e leva-a até ao final do 
percurso, onde a devem 
encaixar no respectivo 
molde (EQUIPA). Para isso 
têm de rastejar por baixo 
de um colchão suspenso 
em várias cadeiras, passar 
em cima das ilhas de 
equilíbrio e finalmente o 
banco sueco de costas.    

 Modelagem  6 Ilhas de 
equilíbrio 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Retorno à calma 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Traçando Caminhos‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Motricidade 
Fina 
 

2. Coordenação 
Óculo-manual 

1.1. Devem utilizar a pinça 
fina. 
2.1. Devem conseguir traçar 
um labirinto com um lápis  
2.2. Devem realizar o 

1.1. Devem conseguir utilizar a 
pinça fina quando pegam no 
lápis. 
2.1. Devem conseguir traçar um 
labirinto desde a entrada até à 

Sentados no chão em roda, 
duas das crianças devem 
traçar labirintos, passando 
inicialmente apenas com o 
dedo por cima do caminho 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Labirintos 

 Lápis de cor 

 Fio e 12 
contas 
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4. Ambiente / 

Material 

enfiamento de 12 contas 
segundo o padrão de cores 
apresentado.  
3.1. Devem manter a 
capacidade de atenção 
durante a tarefa. 

saída sem sair da linha mais de 
3 vezes; 
2.2. Devem conseguir enfiar 12 
contas num fio, reproduzindo o 
padrão de cores apresentado. 
2.3. 3.1. Devem conseguir 
manter a atenção na tarefa 
durante cerca de 10’’. 

e depois traçá-lo com um 
lápis. Ao mesmo tempo a 
outra criança deve fazer 
um fio de 12 contas 
mediante o padrão de 
cores apresentado pelas 
estagiárias. 

 Feedback 

 Reforço verbal 
 Modelagem 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Reflexão 
NOME DA ACTIVIDADE: ―O que gostei mais…‖                 DURAÇÃO: 5’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Relação 
 
2. Linguagem e 

Comunicação 

1.1. Devem mostrar iniciativa 
para a interacção social; 
1.2. Devem manter o 
contacto visual com a pessoa 
com que estão a interagir; 
2.1.Devem expressar 

necessidades, desejos e 

preferência; 

2.2.Devem mostrar 
reciprocidade no diálogo. 

1.1. Devem conseguir interagir 
com os colegas e estagiárias; 
1.2. Devem conseguir manter o 

contacto visual durante pelo 

menos 5’’; 

2.1. Devem conseguir 

expressar necessidades, 

desejos e preferências acerca 

da actual sessão; 

2.2. Devem conseguir manter 
um diálogo durante a tarefa. 

No seguimento da 
actividade anterior, devem 
permanecer sentados no 
chão em roda. Neste 
momento faz-se passar 
uma bola entre os colegas, 
sendo que quem tem a 
bola deve dizer o que 
gostou mais e menos 
durante a sessão, se 
possível explicando o 
porquê. Em grupo deve 
ainda reflectir-se acerca da 
importância do trabalho em 
equipa (actividade 
fundamental). 

 Ajuda verbal 

 Feedback 
 Bola 

 

 

  



  

Página XLIII 
 
 

Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora – 2010/2011 

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - UTL 
CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) DA APPDA-LISBOA 

(Acreditado pelo aviso 22014 / 2008) 
                  APPDA-Lisboa 

 

 

 

 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade inicial 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Faz a tua máscara‖                 DURAÇÃO: 30’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Relação 

2. Ambiente / 

Material 

3. Desempenho 

Cognitivo 

1.1. Devem conseguir 
interagir com as estagiárias 
durante a actividade; 
2.1. Devem partilhar o 
material com os colegas e 
estagiárias; 
2.2. Devem proceder à 
exploração do material; 
2.3. Devem regular o seu 
comportamento durante a 
actividade 
 Devem conseguir comparar 
comprimentos. 

1.1. Devem conseguir 
interagir com as estagiárias 
durante a actividade; 
2.1. Devem partilhar o 
material com os colegas e 
estagiárias; 
2.2. Devem proceder à 
exploração do material de forma 
funcional; 
2.3. Devem mostrar um 
comportamento adequado à 
sua participação na actividade. 
3.1. Devem conseguir distinguir 
quais as tiras do chapéu mais 
curtos e mais compridas, 
acertando em pelo menos 50% 
das respostas. 

Cada criança tem o 
desenho de uma máscara 
de pirata já recortada. 
Cada parte da máscara 
(e.g. pala, bigode) tem a 
indicação da cor que deve 
ser preenchida e à parte 
encontram-se os 
preenchimentos das 
máscaras em borracha 
para encaixar nas mesmas 
(e.g. bigode castanho, pala 
preta, tiras do lenço). Cada 
criança devem assim 
reconhecer as partes e 
fazê-las corresponder à 
sua máscara. 
Posteriormente deve colar 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Máscaras 
de pirata 

 

 Cola 
 

 Pedaços 
das máscaras 
em borracha 
de diversas 
cores: 
bigodes, pala, 
fita e tiras do 
lenço 

 

 Elásticos 

SESSÃO N.º 9 

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                                                                   ESCOLA: EB 1 PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS 

DATA: 02 DE MARÇO DE 2011                                                                                                 DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  



  

Página XLIV 
 
 

Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora – 2010/2011 

cada pedaço no local certo 
da sua máscara até esta 
ficar pronta. Por fim cada 
um deve colocar um 
elástico na sua máscara e 
colocá-la na cara 
representando o seu pirata. 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Caça ao Tesouro‖                 DURAÇÃO: 20’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Equilíbrio 
Dinâmico 

2. Motricidade 
Global 

3. Coordenação 
Óculo-manual 

4. Relação 

1.1 Devem saltar a pé-
coxinho; 
1.2 Devem saltar a pés juntos 
para a frente; 
1.3 Devem atravessar o banco 
sueco para trás; 
1.4 Devem atravessar as ilhas 
de equilíbrio; 
2.1. Devem rastejar de forma 
controlada. 
3.1. Devem realizar encaixes; 
4.1. Devem cooperar nas 
actividades.  
 

1.1. Devem realizar 3 saltos 
a pé-coxinho sem colocar o 
outro pé no chão; 
1.2. Devem realizar 3 saltos 
a pés juntos para a frente de 
forma controlada; 
1.3. Devem atravessar o banco 
sueco para trás sem 
balanceamentos ou hesitações; 
1.4. Devem atravessar 6 ilhas 
de equilíbrio tocando no 
máximo 2 vezes com o outro pé 
no chão;  
2.1. Devem conseguir rastejar 
coordenando os membros 
superiores com os inferiores de 
forma alternada. 
3.1. Devem conseguir encaixar 
2 letras na sua forma; 
4.1. Devem cooperar com os 
seus colegas e estagiárias nas 
actividades. 

Com as máscaras da 
actividade anterior na cara, 
cada um entra na sua 
personagem e procede-se 
à caça ao Tesouro. 
Inicialmente explica-se aos 
Piratas que para chegar ao 
Tesouro é necessário 
passar por vários 
obstáculos e ir recolhendo 
letras que no seu conjunto 
formam uma palavra, a 
palavra-chave para abrir a 
arca do tesouro. Os 
obstáculos tratam-se de 3 
arcos para saltar a pés 
juntos para a frente; 3 
arcos para saltar ao pé-
coxinho; um banco sueco 
para atravessar de costas; 
rastejar por baixo de um 
colchão suspenso em 6 
cadeiras; e atravessar 6 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 
 Modelagem 

 6 Arcos 
 

 Banco 
sueco 

 

 Colchão 
 

 6 Cadeiras 
 

 6 Ilhas de 
equilíbrio 

 

 Letras e 
encaixe 

 

 Arca 
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ilhas de equilíbrio. Ao longo 
dos obstáculos cada 
criança deve recolher 2 
letras. Ao chegar ao fim, os 
piratas devem reunir as 
suas letras e encaixá-las 
na forma formando assim a 
palavra-chave (TESOURO) 
para abrir a arca. Por fim, 
ao mesmo tempo as 
crianças devem ler a 
palavra e abrir a arca 
encontrando a sua 
recompensa. 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Retorno à calma 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Bom trabalho!‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Relação 
2. Ambiente / 

Material 
3. Linguagem e 

Comunicação 

1.1. Devem interagir com o 
técnico envolvendo-se na 
actividade; 
2.1. Verificar a resposta à 
motivação por recompensar 
concretas; 
3.1. Devem mostrar 
reciprocidade no diálogo. 
 

1.1.Devem interagir com as 
estagiárias ao para montar as 
suas surpresas; 
2.1. Devem mostrar uma 
resposta adequada à 
recompensa alcançada. 
3.1. Devem mostrar 
reciprocidade no diálogo com 
as estagiárias. 
 

No seguimento da tarefa 
anterior, sentadas em roda as 
crianças devem alcançar as 
suas recompensas – 1 ovo 
Kinder para cada. Devem 
também interagir com as 
estagiárias no sentido de 
montar as surpresas em 
conjunto. Por fim enquanto 
comem o seu chocolate 
devem conversar com as 
estagiárias reflectindo acerca 
das actividades – o que 
gostou mais e menos – e 
ainda sobre a recompensa e 
como a alcançaram. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 
 Modelagem 

 Ovos Kinder 
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MOMENTO DA SESSÃO: Aquecimento 
NOME DA ACTIVIDADE: ―O Rei Manda‖                 DURAÇÃO: 15’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Equilíbrio 

Dinâmico 

2. Motricidade 

Global 

3. Linguagem e 

Comunicação 

1.1. Devem saltar ao pé-
coxinho direito e esquerdo; 
1.2. Devem saltar a pés 
juntos para a frente e para 
trás; 
2.1. Devem saltar para tocar 
com os calcanhares nas 
mãos; 
2.2. Devem rastejar 
coordenadamente. 
3.1. Devem apresentar 
comunicação espontânea. 
3.2. Devem apresentar 
linguagem perceptível. 

1.1. Devem conseguir realizar 3 
saltos ao pé-coxinho sem 
colocar o pé oposto no chão; 
1.2. Devem conseguir dar 5 
saltos a pés juntos de forma 
controlada; 
2.1. Devem conseguir saltar 
para tocar com as mãos nos 
calcanhares pelo menos 3 
vezes. 
2.2. Devem conseguir rastejar 
coordenando os membros 
superiores com os inferiores. 
3.1. Devem apresentar 

comunicação espontânea. 

3.2. Devem apresentar 
linguagem perceptível. 

No jogo d’ O Rei Manda 
uma criança dispõe-se no 
fundo da sala virada para 
as restantes. Sendo esta o 
―Rei‖, ordena formas de 
deslocamentos diferentes 
para as restantes crianças 
irem até si. E.g., ―O Rei 
manda dar 3 saltos a pé-
coxinho‖. A primeira a 
chegar torna-se o Rei e as 
restantes voltam para o 
inicio.   

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

------- 

SESSÃO N.º 10 
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MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental (1) 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Apanha o Ritmo‖           DURAÇÃO: 15’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Estruturação 

Espácio-

temporal 

2. Relação 

3. Ambiente / 

Material 

1.1. Devem ser capazes de 
reproduzir estruturas 
temporais. 
2.1. Devem cooperar nas 
actividades. 
3.1 Devem ter a capacidade 
de manter a atenção. 

1.1 Devem conseguir reproduzir 
pelo menos duas estruturas 
temporais. 
2.1. Devem cooperar nas 
actividades. 
3.1. Devem ter a capacidade 
de manter a atenção durante 
pelo menos 10’’. 
 

As crianças e estagiárias 
devem dispor-se em círculo 
enquanto escutam a 
música que está a tocar. 
Esta terá um ritmo bem 
marcado para que a 
estagiária acompanhe esse 
ritmo com palmas. As 
crianças devem ouvir as 
palmas das estagiárias, 
que reflectem a estrutura 
rítmica de cada música, e 
reproduzi-las de forma 
idêntica. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Músicas 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental (2) 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Toca no Chão‖           DURAÇÃO: 15’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Equilíbrio 

Estático 

2. Noção do 

Corpo 

3. Ambiente / 

Material 

1.1. Devem equilibrar-se em 
pontas dos pés de olhos 
abertos;  
1.2. Devem equilibrar-se num 
só pé de olhos abertos; 
2.1. Devem mobilizar as 
partes do corpo a pedido; 
2.2. Devem mobilizar as 
partes do corpo a pedido, 
reconhecendo direita e 
esquerda; 
3.1. Devem ter a capacidade 

1.1 Devem equilibrar-se em 
pontas dos pés de olhos 
abertos pelo menos 5’’;  
1.2. Devem equilibrar-se num 
só pé de olhos abertos pelo 
menos 5’’; 
2.1. Devem mobilizar todas as 
partes do corpo pedidas; 
2.2. Devem reconhecer a direita 
e esquerda de todas as partes 
do corpo pedidas; 
3.1. Devem ter a capacidade de 

Os participantes devem 
estar espalhados pela sala 
dançando ao som da 
música. Aquando a 
interrupção da mesma, as 
estagiárias dão uma ordem 
referindo que partes do 
corpo têm de tocar no 
chão, e.g.: 
1. Permanecer apenas com 
o pé direito no chão, i. e., 
pé-coxinho; 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

------- 
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de manter a atenção. manter a atenção durante pelo 
menos 10’’. 

2. Tocar com a mão direita 
no chão; 
3. Permanecer em pontas 
dos pés; 
4. Permanecer com o 
joelho esquerdo e mão 
direita no chão. 
Seguidamente, devem ser 
os jovens a sugerir 
diferentes partes do corpo 
a tocar no chão. 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade recompensa 
NOME DA ACTIVIDADE: ―1..2..3 chuta!!‖                 DURAÇÃO: 15’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Coordenação 

Óculo-pedal 

2. Relação 

1.1 Devem chutar a bola 
intencionalmente para um 
alvo. 
2.1. Devem cooperar nas 
actividades. 
2.2. Devem apresentar 
reciprocidade no jogo. 
2.3. Devem interagir com os 
colegas envolvendo-se na 
actividade. 

1.1 Devem conseguir chutar a 
bola intencionalmente para um 
alvo e acertar pelo menos 3 
vezes em 5. 
2.1. Devem cooperar na 
actividade. 
2.2. Devem interagir com os 
colegas envolvendo-se na 
actividade. 
2.3. Devem ter a capacidade de 
manter a atenção pelo menos 
10’’. 

As crianças devem dispor-
se em roda fazendo circular 
uma bola chutando-a uns 
para os outros, sem sair do 
espaço definido. No centro 
da roda encontra-se um 
arco na vertical. O jogo 
consiste em fazer 3 passes 
entre os colegas e ao 3.º a 
bola deve ser chutada para 
passar dentro do arco 
marcando ponto. Os pontos 
vão sendo apontados num 
quadro por cada criança e 
ganha quem obtiver 
primeiro 3 pontos. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 
 Modelagem 
 Moldagem 

 Bola 
 

 Arco 
 

 Suporte 
para o arco 
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MOMENTO DA SESSÃO: Aquecimento 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Vem que eu vou-te ensinar!‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Noção do 

corpo 

2. Lateralidade 

1.1 Devem mobilizar as partes 
do seu próprio corpo quando 
solicitadas pela música – mão 
direita e esquerda, ombro 
direito e esquerdo, barriga, pé 
direito e esquerdo e cabeça. 
2.1. Devem distinguir a direita 
e esquerda nas seguintes 
partes do corpo mobilizando-
as a pedido: mãos, ombros e 
pés. 

1.1 Devem conseguir mobilizar 
correctamente as 8 partes do 
corpo solicitadas; 
2.1. Devem conseguir distinguir 
a direita e esquerda das 8 
partes do corpo. 

Dispostas em fila, as 
crianças e as estagiárias 
devem dançar a música 
mobilizando as diferentes 
partes do corpo de acordo 
com as solicitações da letra 
da música. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Música: 
―Vem que eu 
vou-te 
ensinar‖ - O 
Panda vai à 
Escola. 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Desenha-me‖                      DURAÇÃO: 30’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

SESSÃO N.º 11 

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                                                          ESCOLA: EB 1 PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS 

DATA: 23 DE MARÇO DE 2011                                                                                        DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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1. Lateralidade 
2. Noção do 

Corpo 
3. Estruturação 

Espácio-
temporal 

4. Motricidade 
Fina 

5. Coordenação 
Óculo-manual 

1.1 .Deve reconhecer as 
partes do corpo no outro; 
1.2 . Devem reconhecer a 
direita e esquerda no outro; 
2.1. Devem apontar as partes 
do corpo no outro; 
2.2. Devem realizar o 
desenho do corpo a partir de 
um molde; 
3.1. Devem proceder à 
representação topográfica das 
partes do corpo no desenho. 
4.1. Devem conseguir utilizar 
a pinça fina.  
5.1. Devem conseguir 
encestar uma bola de ténis, 

1.1. Devem reconhecer 11 
partes do corpo; 
1.2. Devem reconhecer a 
esquerda e direita pelo menos 
dos membros inferiores e 
superiores;  
2.1. Devem conseguir apontar 
pelo menos 11 partes do corpo 
no outro; 
2.2. Devem realizar o desenho 
do corpo de forma identificável; 
3.1. Devem representar no 
espaço do corpo desenhado 
pelo menos 11 partes do corpo.  
4.1. Devem conseguir utilizar a 
pinça fina ao agarrar no 
marcador. 
5.1. Devem conseguir encestar 
a bola de ténis 6 vezes a uma 
distância de pelo menos 1m. 

Com recurso a papel de 
cenário procede-se ao 
desenho do corpo de cada 
criança em tamanho real. 
Para isso, uma de cada vez 
deita-se em cima do papel 
de cenário para que um 
dos seus colegas desenhe 
os limites do seu corpo no 
papel com um marcador. 
Deve repetir-se o 
procedimento com as três 
crianças.  
Posteriormente encontram-
se vários olhos, narizes, 
bocas, queixos e cabelos 
para que que cada criança 
complete a cabeça do seu 
boneco correctamente. 
Contudo, para acederem a 
cada parte referida têm de 
conseguir encestar uma 
bola de ténis a pelo menos 
1m de distância (1 vez para 
cada elemento do rosto).  
Após realizado o rosto, 
pede-se que cada criança 
aponte as várias partes do 
corpo no desenho, 
distinguindo a direita e a 
esquerda e posteriormente, 
para completar o desenho, 
pede-se que façam as 
orelhas, joelhos, cotovelos, 
dedos e umbigo. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 
 Modelagem 

 Papel de 
cenário 

 

 Lápis de 
cor 

 

 Recortes 
dos 
constituintes 
da face e 
cabeça 

 

 Cola 
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MOMENTO DA SESSÃO: Retorno à Calma 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Let’s Relax‖                 DURAÇÃO: 15’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Tonicidade 

2. Relação 

3. Ambiente / 

Material 

1.1 Devem ser capazes de 
demonstrar paratonia dos 
membros superiores e 
inferiores. 
2.1. Devem interagir com o 
técnico envolvendo-se na 
actividade. 
2.2. Devem interagir com os 
colegas envolvendo-se na 
actividade. 
3.1.Devem manter um 
comportamento adequado 
durante a actividade. 

1.1 Devem demonstrar a 
presença de tensão e bloqueio 
moderado na mobilização. 
2.1. Devem conseguir interagir 
com o técnico envolvendo-se na 
actividade. 
2.2. Devem interagir com os 
colegas envolvendo-se na 
actividade. 
3.1. Devem conseguir manter-se 
deitados no colchão, sem tentar 
sair do lugar. 

Os participantes devem 
formar pares entre eles ou 
com as estagiárias. Um 
membro de cada par deve 
deitar-se num colchão de 
barriga para baixo, 
enquanto o outro passa 
uma bola pelo corpo do 
que está deitado, 
realizando movimentos 
leves e contínuos. Por fim, 
de barriga para cima, 
devem ser realizadas 
mobilizações passivas dos 
membros inferiores e 
superiores do participante 
deitado. Após cerca de 7’ 
devem trocar-se os pares. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Colchões 
 

 Bolas 
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MOMENTO DA SESSÃO: Aquecimento 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Vem que eu vou-te ensinar!‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Noção do 

corpo 

2. Lateralidade 

1.1 Devem mobilizar as partes 
do seu próprio corpo quando 
solicitadas pela música – mão 
direita e esquerda, ombro 
direito e esquerdo, barriga, pé 
direito e esquerdo e cabeça. 
2.1. Devem distinguir a direita 
e esquerda nas seguintes 
partes do corpo mobilizando-
as a pedido: mãos, ombros e 
pés. 

1.1 Devem conseguir mobilizar 
correctamente as 8 partes do 
corpo solicitadas; 
2.1. Devem conseguir distinguir 
a direita e esquerda das 8 
partes do corpo. 

Dispostas em fila, as 
crianças e as estagiárias 
devem dançar a música 
mobilizando as diferentes 
partes do corpo de acordo 
com as solicitações da letra 
da música. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Música: 
―Vem que eu 
vou-te 
ensinar‖ - O 
Panda vai à 
Escola. 

 

 
 
 
 

SESSÕES N.º 12 E 13 

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                                                              ESCOLA: EB 1 PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS 

DATA: 30 DE MARÇO / 6 DE ABRIL DE 2011                                                               DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  



  

Página LIII 
 
 

Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora – 2010/2011 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Desenha-me‖                      DURAÇÃO: 30’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Lateralidade 

2. Noção do 

Corpo 

3. Estruturação 

Espácio-

temporal 

4. Motricidade 

Fina 

5. Coordenação 

Óculo-manual 

1.1. Deve reconhecer as 
partes do corpo no outro; 
1.2. Devem reconhecer a 
direita e esquerda no outro; 
2.1. Devem apontar as partes 
do corpo no outro; 
2.2. Devem realizar o 
desenho do corpo a partir de 
um molde; 
3.1. Devem proceder à 
representação topográfica das 
partes do corpo no desenho. 
4.1. Devem conseguir utilizar 
a pinça fina.  
5.1. Devem conseguir 
encestar uma bola de ténis. 

1.1. Devem reconhecer 11 
partes do corpo; 
1.2. Devem reconhecer a 
esquerda e direita pelo menos 
dos membros inferiores e 
superiores;  
2.1. Devem conseguir apontar 
pelo menos 11 partes do corpo 
no outro; 
2.2. Devem realizar o desenho 
do corpo de forma identificável; 
3.1. Devem representar no 
espaço do corpo desenhado 
pelo menos 11 partes do corpo.  
4.1. Devem conseguir utilizar a 
pinça fina ao agarrar no 
marcador. 
5.1. Devem conseguir encestar 
a bola de ténis 6 vezes a uma 
distância de pelo menos 1m. 

As crianças devem 
continuar a actividade da 
semana anterior. Para isso 
têm de completar o rosto 
do seu boneco desenhado 
em papel de cenário. Para 
chegar a cada parte do 
rosto cada criança deve 
encestar uma bola de ténis 
a 1m de distância. Deve 
então pegar numa parte do 
rosto e levá-la até ao seu 
destino para colar no rosto 
do desenho. 
Após realizado o rosto, 
pede-se que cada criança 
aponte as várias partes do 
corpo no desenho, 
distinguindo a direita e a 
esquerda e posteriormente, 
para completar o desenho, 
pede-se que desenhem as 
orelhas, joelhos, cotovelos, 
dedos e umbigo e pintem o 
restante corpo. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 
 Modelagem 

 Papel de 
cenário 

 

 Lápis de 
cor 

 

 Recortes 
dos 
constituintes 
da face e 
cabeça 

 

 Cola 
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MOMENTO DA SESSÃO: Retorno à Calma 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Let’s Relax‖                 DURAÇÃO: 15’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Tonicidade 

2. Relação 

3. Ambiente / 

Material 

1.1 Devem ser capazes de 
demonstrar paratonia dos 
membros superiores e 
inferiores. 
2.1. Devem interagir com o 
técnico envolvendo-se na 
actividade. 
2.2. Devem interagir com os 
colegas envolvendo-se na 
actividade. 
3.1.Devem manter um 
comportamento adequado 
durante a actividade. 

1.1 Devem demonstrar a 
presença de tensão e bloqueio 
moderado na mobilização. 
2.1. Devem conseguir interagir 
com o técnico envolvendo-se na 
actividade. 
2.2. Devem interagir com os 
colegas envolvendo-se na 
actividade. 
3.1. Devem conseguir manter-se 
deitados no colchão, sem tentar 
sair do lugar. 

Os participantes devem 
formar pares entre eles ou 
com as estagiárias. Um 
membro de cada par deve 
deitar-se num colchão de 
barriga para baixo, 
enquanto o outro passa 
uma bola pelo corpo do 
que está deitado, 
realizando movimentos 
leves e contínuos. Por fim, 
de barriga para cima, 
devem ser realizadas 
mobilizações passivas dos 
membros inferiores e 
superiores do participante 
deitado. Após cerca de 7’ 
devem trocar-se os pares. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Colchões 
 

 Bolas 
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FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - UTL 
CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) DA APPDA-LISBOA 

(Acreditado pelo aviso 22014 / 2008) 
                  APPDA-Lisboa 

 

 

 

 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Aquecimento 
NOME DA ACTIVIDADE: ―O Rei Manda‖                 DURAÇÃO: 15’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Equilíbrio 

Dinâmico 

2. Motricidade 

Global 

3. Linguagem e 

Comunicação 

1.1. Devem saltar ao pé-
coxinho direito e esquerdo; 
1.2. Devem saltar a pés juntos 
para a frente e para trás; 
2.1. Devem saltar para tocar 
com os calcanhares nas 
mãos; 
2.2. Devem rastejar 
coordenadamente. 
3.1. Devem apresentar 
comunicação espontânea. 
3.2. Devem apresentar 
linguagem perceptível. 

1.1. Devem conseguir realizar 3 
saltos ao pé-coxinho sem 
colocar o pé oposto no chão; 
1.2. Devem conseguir dar 5 
saltos a pés juntos de forma 
controlada; 
2.1. Devem conseguir saltar 
para tocar com as mãos nos 
calcanhares pelo menos 3 
vezes. 
2.2. Devem conseguir rastejar 
coordenando os membros 
superiores com os inferiores. 
3.1. Devem apresentar 
comunicação espontânea. 
3.2. Devem apresentar 
linguagem perceptível. 

No jogo d’ O Rei Manda 
uma criança dispõe-se no 
fundo da sala virada para 
as restantes. Sendo esta o 
―Rei‖, ordena formas de 
deslocamentos diferentes 
para as restantes crianças 
irem até si. E.g., ―O Rei 
manda dar 3 saltos a pé-
coxinho‖. A primeira a 
chegar torna-se o Rei e as 
restantes voltam para o 
inicio.   

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

------- 

 

SESSÃO N.º 14 

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                                                          ESCOLA: EB 1 PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS 

DATA: 27 DE ABRIL DE 2011                                                                                         DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental (1) 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Apanha o Ritmo‖           DURAÇÃO: 30’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Estruturação 

Espácio-

temporal 

2. Relação 

3. Ambiente / 

Material 

1.1. Devem ser capazes de 
reproduzir estruturas 
temporais. 
2.1. Devem cooperar nas 
actividades. 
3.1 Devem ter a capacidade 
de manter a atenção. 

1.1 Devem conseguir reproduzir 
pelo menos duas estruturas 
temporais. 
2.1. Devem cooperar nas 
actividades. 
3.2. Devem ter a capacidade 
de manter a atenção durante 
pelo menos 10’’. 
 

As crianças e estagiárias 
devem dispor-se em círculo 
enquanto escutam a 
música que está a tocar. 
Depois de ouvir a música, 
devem identificar o seu 
ritmo e reproduzi-lo com 
palmas junto das 
estagiárias enquanto 
cantam a mesma canção. 
De seguida deve voltar a 
colocar-se a música de 
forma a acompanhar com 
as palmas previamente 
treinadas. O procedimento 
deve repetir-se com 3 
músicas de diferentes 
ritmos. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

3 Músicas: 

 Loja do 
mestre 
André; 

 Que linda 
falua; 

 Indo eu a 
caminho de 
Viseu 

Reflexão 

1.1. Devem ter a 
capacidade de manter a 
atenção. 
2.1. Devem expressar 
necessidades, desejos e 
preferências. 
2.2. Devem ter uma 
linguagem perceptível. 
2.3. Devem evidenciar 
comunicação espontânea. 
2.4. Devem mostrar 
reciprocidade no diálogo.    
3.1. Devem representar as 

estruturas temporais num 

1.1. Devem ter a capacidade 
de manter a atenção durante 
pelo menos 10’’. 
2.1. Devem conseguir 
expressar necessidades, 
desejos e preferências, 
relativamente à actividade. 
2.2. Devem ter uma linguagem 
perceptível. 
2.3. Devem evidenciar 
comunicação espontânea. 
2.4. Devem mostrar 
reciprocidade no diálogo.    
3.1. Devem conseguir 

Após a actividade 
concluída, as crianças, 
junto das estagiárias, 
devem, através da 
comunicação verbal e/ou 
não-verbal, expressar as 
suas preferências ou 
dificuldades durante a 
actividade. As crianças 
devem relembrar o que foi 
feito durante a tarefa 
apelando à sua memória e 
representar 
esquematicamente os 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Feedback 

 Reforço verbal 

------- 

1. Ambiente / 
Material  

2. Linguagem e 
Comunicação 

3. Estruturação 
Espácio-
temporal 
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desenho. representar pelo menos uma 
estrutura temporal. 

ritmos trabalhados, 
preenchendo com bolas 
nos espaços 
correspondentes. 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade recompensa 
NOME DA ACTIVIDADE: ―1..2..3 chuta!!‖                 DURAÇÃO: 15’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Coordenação 

Óculo-pedal 

2. Relação 

1.1 Devem chutar a bola 
intencionalmente para um 
alvo. 
2.1. Devem cooperar nas 
actividades. 
2.2. Devem apresentar 
reciprocidade no jogo. 
2.3. Devem interagir com os 
colegas envolvendo-se na 
actividade. 

1.1 Devem conseguir chutar a 
bola intencionalmente para um 
alvo e acertar pelo menos 3 
vezes em 5. 
2.1. Devem cooperar na 
actividade. 
2.2. Devem interagir com os 
colegas envolvendo-se na 
actividade. 
2.3. Devem ter a capacidade de 
manter a atenção pelo menos 
10’’. 

As crianças devem dispor-
se em roda fazendo circular 
uma bola chutando-a uns 
para os outros, sem sair do 
espaço definido. No centro 
da roda encontra-se um 
arco na vertical. O jogo 
consiste em fazer 3 passes 
entre os colegas e ao 3.º a 
bola deve ser chutada para 
passar dentro do arco 
marcando ponto. Os pontos 
vão sendo apontados num 
quadro por cada criança e 
ganha quem obtiver 
primeiro 3 pontos. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 
 Modelagem 
 Moldagem 

 Bola 
 

 Arco 
 

 Suporte 
para o arco 

Reflexão 

1.1. Devem ter a capacidade 
de manter a atenção. 
2.1. Devem expressar 
necessidades, desejos e 
preferências. 
2.2. Devem ter uma 
linguagem perceptível. 
2.3. Devem evidenciar 
comunicação espontânea. 
2.4. Devem mostrar 

1.1. Devem ter a capacidade 
de manter a atenção durante 
pelo menos 10’’. 
2.1. Devem conseguir 
expressar necessidades, 
desejos e preferências, 
relativamente à actividade. 
2.2. Devem ter uma linguagem 
perceptível. 
2.3. Devem evidenciar 

Após a actividade 
concluída, as crianças, 
junto das estagiárias, 
devem, através da 
comunicação verbal e/ou 
não-verbal, expressar as 
suas preferências ou 
dificuldades durante a 
actividade. As crianças 
devem relembrar o que foi 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Feedback 

 Reforço verbal 

------ 1. Ambiente/Mater
ial  

2. Linguagem e 
Comunicação 
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reciprocidade no diálogo. comunicação espontânea. 
2.4. Devem mostrar 
reciprocidade no diálogo.    
3.1. Devem conseguir 
representar pelo menos uma 
estrutura temporal. 

feito durante a tarefa 
apelando à sua memória, 
reflectindo acerca dos 
objectivos da actividade. 
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(Acreditado pelo aviso 22014 / 2008) 
                  APPDA-Lisboa 

 

 

 

 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Aquecimento 
NOME DA ACTIVIDADE: Basquetebol                 DURAÇÃO: 15’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Equilíbrio 

Estático 

2. Coordenação 

Óculo-manual 

3. Relação 

4. Ambiente / 

Material 

 

1.1. Devem manter-se em 
pontas dos pés c/ olhos 
abertos. 
2.1. Devem driblar e agarrar 
uma bola. 
2.2. Devem lançar uma bola a 
um alvo. 
2.3. Devem agarrar uma bola 
lançada. 
3.1. Devem cooperar na 
actividade.  
3.2. Devem mostrar 
reciprocidade no jogo. 
4.1. Ter capacidade de 
manter a atenção. 
 4.2. Mostrar motivação por 
recompensas concretas. 

1.1. Devem manter-se em 
pontas dos pés c/ olhos abertos 
pelo menos 5’’. 
2.1. Devem driblar e agarrar 
uma bola pelo menos 2 vezes. 
2.2. Devem lançar uma bola a 
um alvo a 1,5m. 
2.3. Devem agarrar uma bola 
lançada a 3m. 
3.1. Devem cooperar na 

actividade. 

3.2. Devem mostrar 

reciprocidade no jogo. 

4.1. Devem ter capacidade de 

manter a atenção pelo menos 

5’’. 

4.2. Devem mostrar motivação 

As crianças e estagiárias 
dispõem-se livremente num 
espaço definido e têm de 
fazer a bola de basquete 
passar entre todos até ao 
último jogador que deve 
marcar o cesto. Os 
jogadores apenas se 
podem deslocar quando 
não têm a bola, sendo que 
quem tem a bola deverá 
ficar imóvel no seu lugar 
até a passar a algum 
colega. Cada um dos 
participantes deverá 
marcar 3 cestos para 
finalizar o jogo. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Bola de 
basquete 

 Cesto de 
basquete 

 

SESSÃO N.º 15 

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                                                                   ESCOLA: EB 1 PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS 

DATA: 04 DE MAIO DE 2011                                                                                                 DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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por recompensas concretas 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental  
NOME DA ACTIVIDADE: ―Caminhada para a guloseima‖           DURAÇÃO: 30’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Equilíbrio 
Estático 

2. Equilíbrio 
Dinâmico 

3. Lateralidade 
4. Estruturação 

Espácio-
temporal 

5. Coordenação 
óculo-manual 

6. Motricidade 
Fina 

7. Desempenho 
Cognitivo  

8. Ambiente / 
Material 

1.1. Devem permanecer em 
pé-coxinho c/ olhos abertos. 
2.1. Devem atravessar o 
banco sueco p/ trás. 
2.2. Devem atravessar ilhas 
de equilíbrio. 
3.1. Devem reconhecer e 
indicar a posição relativa dos 
objectos. 
4.1. Devem reproduzir 

estruturas temporais. 

4.2. Devem reconhecer os 

componentes da sala 

localizando-os 

topograficamente. 

5.1. Devem enfiar contas num 

fio. 

5.2. Traçar um labirinto com 

um lápis. 

5.3. Devem lançar um objecto 

a um alvo. 

6.1. Devem utilizar a pinça 

fina. 

7.1. Devem saber as noções 

1.1. Devem permanecer em pé-
coxinho c/ olhos abertos pelo 
menos 5’’. 
2.1. Devem atravessar o banco 
sueco p/ trás sem hesitações. 
2.2. Devem atravessar 6 ilhas 
de equilíbrio sem colocar o pé 
no chão. 
3.1. Devem reconhecer e 
indicar a posição relativa dos 
objectos correctamente pelo 
menos 3 vezes. 
4.1. Devem reproduzir pelo 

menos metade da estrutura 

temporal correctamente. 

4.2. Devem reconhecer e 

localizar pelo menos 5 dos 10 

componentes da sala 

topograficamente. 

5.1. Devem enfiar contas num 

fio segundo o padrão na 

íntegra. 

5.2. Traçar um labirinto com um 

lápis, apenas podendo sair 1 

vez da linha. 

Cada criança vai ter acesso 
a um mapa da sala com 
todos os seus 
componentes desenhados. 
Este mapa vai ter várias 
estações indicadas por 
uma ordem definida. As 
crianças devem reconhecer 
na sala cada espaço 
desenhado na folha 
topograficamente e dirigir-
se para o mesmo, 
percebendo no mapa para 
qual se deve dirigir de 
seguida, concretizando 
cada prova de forma a 
alcançar uma recompensa 
final. 
As estações tratam-se de: 
(1) 3 arcos para saltar ao 
pé-coxinho, permanecendo 
no último por 5’’. Junto a 
estes arcos encontram-se 
argolas, que as crianças 
devem indicar a sua 
posição relativa em relação 
a um objecto indicado pela 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Mapas 

 3 Arcos 

 3 Argolas 

 1 Cone 

 Banco 
sueco 

 Lápis 

 3x2 
Labirintos 

 Desenho 
estruturas 
rítmicas 

 3 Cadeiras 

 Mesa 

 6 Ilhas de 
equilíbrio 

 36 Contas 

 3x2 
Padrões 

 3 Caixas c/ 
recompens
as 
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de frente, trás, grande, 

pequeno, dentro e fora. 

8.1. Devem ter capacidade de 
manter a atenção. 

5.3. Devem lançar um objecto a 

um alvo, acertando pelo menos 

1 em 3 lançamentos. 

6.1. Devem utilizar 

correctamente a pinça fina. 

7.1. Devem saber as noções de 

frente, trás, grande, pequeno, 

dentro e fora. 

8.1. Devem ter capacidade de 
manter a atenção por pelo 
menos 5’’. 

estagiária  (2) devem 
acertar com as argolas 
num cone e indicar qual é a 
pequena e qual a grande 

 (3) levar de volta as 
argolas para junto dos 
arcos colocando-as na 
posição referida pela 
estagiária, e.g., dentro/fora, 

frente/trás  (4) atravessar 
um banco sueco de costas 

 (5) desenhar um labirinto 

 (6) levar o seu labirinto 
até ao placard e faze-lo 
corresponder a um igual 
pendurado de forma a 
alcançar uma folha (por 
detrás deste) com uma 
estrutura rítmica 

desenhada  (7) devem 
subir a uma cadeira e 
reproduzir através de 
palmas a referida estrutura 

rítmica  (8) devem 
atravessar as 6 ilha de 
equilíbrio com a contas que 
foram recolhendo em cada 

estação  (9) e enfiá-las 
num fio de acordo com o 

padrão apresentado  (10) 
devem deslocar-se até às 
caixas finais e fazer 
corresponder o seu fio de 
contas ao padrão 
desenhado para poder abrir 
a sua caixa com uma 
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recompensa dentro (a 
recompensa deve ser de 
acordo com os gostos das 
crianças). 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Retorno à calma 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Let’s Relax‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Tonicidade 

2. Noção do 

Corpo 

3. Relação 

4. Ambiente / 

Material 

1.1 Devem ser capazes de 
demonstrar paratonia dos 
membros superiores e 
inferiores. 
2.1. Devem indicar que partes 
do seu corpo estão a ser 
tocadas 
3.1. Devem interagir com o 
técnico envolvendo-se na 
actividade. 
3.2. Devem interagir com os 
colegas envolvendo-se na 
actividade. 
4.1.Devem manter um 
comportamento adequado 
durante a actividade. 

1.1 Devem demonstrar a 
presença de tensão e bloqueio 
moderado na mobilização. 
2.1. Devem indicar 
correctamente pelo menos 8 
das 16 partes do corpo tocadas. 
3.1. Devem conseguir interagir 
com o técnico envolvendo-se na 
actividade. 
3.2. Devem interagir com os 
colegas envolvendo-se na 
actividade. 
4.1. Devem conseguir manter-se 
deitados no colchão, sem tentar 
sair do lugar. 

As crianças devem deitar-
se de barriga para baixo no 
colchão. Cada estagiária 
deve passar uma bola 
levemente e devagar pelas 
partes do corpo da criança, 
perguntando à mesma em 
que parte do corpo está a 
tocar. Devem também ser 
tocadas e pedido para 
identificar as partes do 
rosto detalhadamente, bem 
como o joelho, cotovelos e 
ombros. Deve pedir-se que 
discriminem a esquerda e 
direita de cada parte 
pedida. Por fim de barriga 
para cima, devem realizar-
se movimentos passivos 
dos membros superiores e 
inferiores das crianças. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 
  Modelagem 
  Moldagem 

 Colchões 
 

 Bolas 
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MOMENTO DA SESSÃO: Aquecimento 
NOME DA ACTIVIDADE: Passa a Bola                 DURAÇÃO: 15’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Coordenação 

Óculo-manual 

2. Relação 

3. Ambiente/Mat

erial 

1.1. Devem driblar e agarrar 
uma bola. 
1.2. Devem encestar uma 
bola de ténis. 
1.3.  Devem agarrar uma bola 
lançada. 
1.4. Devem lançar uma bola 
por baixo. 
1.5.  Devem lançar uma bola 
por cima. 
1.6. Devem lançar uma bola 
a um alvo. 
2.1. Devem cooperar nas 
actividades. 
2.2. Devem mostrar 
reciprocidade no jogo. 
3.1. Ter capacidade de 
manter a atenção. 

1.1 Devem driblar e agarrar uma 
bola pelo menos 3 vezes. 
1.2. Devem encestar uma bola 
de ténis pelo menos 5 vezes. 
1.3. Devem agarrar uma bola 
lançada a 3m pelo menos 5 
vezes. 
1.4. Devem lançar uma bola por 
baixo pelo menos 5 vezes. 
1.5. Devem lançar uma bola a 
um alvo a 1,5m pelo menos 2 
em 3 tentativas com a mão 
dominante e 1 em 3 com a outra 
mão. 
2.1. Devem cooperar nas 

actividades. 

2.2. Devem mostrar 

As crianças e estagiárias 
dispõem-se livremente num 
espaço definido e têm de 
driblar uma bola de 
basquetebol 3 vezes, 
agarrar e passar ao colega, 
até que passe por todos. A 
última criança que tiver a 
bola, deve encestá-la 
marcando pontos para a 
equipa. De seguida muda-
se para uma bola de ténis, 
tendo de, em roda, fazer 
igualmente a bola passar 
entre todos, fazendo 5 
lançamentos cada um, 
sendo que a última criança 
deve lançar a bola 3 vezes 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Bola de 
basquete 

 

 Cesto de 
basquete 

 

 Arco 
 

 Bola de 
ténis 

SESSÃO N.º 16 

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                                                                   ESCOLA: EB 1 PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS 

DATA: 11 DE MAIO DE 2011                                                                                                 DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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 reciprocidade no jogo. 

3.1. Devem ter capacidade de 
manter a atenção pelo menos 
5’’. 

com cada mão a um alvo. 
De seguida realiza-se o 
mesmo procedimento, a 
lançar a bola por baixo.  
 
* Por cada cesto marcado e 
cada bola de ténis 
encestada, a equipa vai 
receber um ponto que deve 
ser apontado num quadro. 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental  
NOME DA ACTIVIDADE: ―Corridas de objectos‖           DURAÇÃO: 30’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Equilíbrio 

Estático 

2. Equilíbrio 

Dinâmico 

3. Lateralidade 

4. Praxia Global 

5. Desempenho 

Cognitivo 

1.1. Devem permanecer em 
pé-coxinho c/ olhos abertos. 
1.2. Devem permanecer em 
pontas dos pés c/ olhos 
abertos. 
2.1. Devem saltar ao pé-
coxinho direito e esquerdo. 
2.2. Devem saltar a pés juntos 
para a frente e para trás. 
3.1. Devem reconhecer e 
indicar a posição relativa dos 
objectos. 
3.2. Devem reconhecer partes 
do corpo no outro 
4.1. Devem saltar para tocar 
com os calcanhares nas 
mãos.  
5.1. Devem saber as noções 
de: 

 Cima/baixo 

1.1. Devem permanecer em pé-
coxinho c/ olhos abertos pelo 
menos 6’’. 
1.2. Devem permanecer em 
pontas dos pés com os olhos 
abertos pelo menos 6’’. 
2.1. Devem realizar pelo menos 
5 saltos ao pé-coxinho com 
ambos os pés sem mostrar 
balanceamentos. 
2.2. Devem realizar pelo menos 
5 saltos a pés juntos para a 
frente e para trás sem mostrar 
balanceamentos. 
3.1. Devem reconhecer e 
indicar a posição relativa dos 
objectos correctamente pelo 
menos 3 vezes. 
3.2. Devem indicar 

correctamente no outro qual a 

Alinhadas lado a lado, cada 
criança deve deslocar-se 
até um arco que se 
encontra na outra ponta da 
sala, da forma indicada 
pela estagiária – pé-
coxinho direito e esquerdo, 
saltos para a frente e para 
trás, a saltar para tocar 
com os calcanhares nas 
mãos. Chegando ao arco 
devem analisar e trazer o 
objecto pedido pela 
estagiária, segundo as 
características apontadas, 
e.g. o que está fora do 
arco, o mais baixo que está 
mais longe. De seguida 
devem trazer o objecto 
deslocando-se da mesma 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 3 Arcos 
 

 Objectos 
variados de 
diferentes 
tamanhos 
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 Frente/trás 

 Dentro/fora 

 Grande/pequeno 

 Longo/curto 

 Longe/perto 

 Alto/baixo 

mão esquerda, a mão direita e 

em que mão está a bola. 

4.1. Devem saltar para tocar 

com os calcanhares nas mãos 

5.1.Devem referir correctamente 
as noções referidas. 

forma e marcar um ponto 
no seu nome escrito 
quadro referido na 
actividade anterior. Mas 
para deixar passar a 
criança para o quadro, esta 
deve responder a uma 
solicitação da estagiária 
referente aos pontos 3.2., 
1.1. e 1.2.. 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Retorno à calma 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Reflexão final‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Estruturação 
Espácio-
temporal 

2. Relação 
3. Ambiente  / 

Material 

1.1. Devem representar a 
estrutura da sala e seus 
componentes 
topograficamente. 
2.1. Devem mostrar 
motivação por elogios. 
3.1. Devem ter a capacidade 
de manter a atenção. 

1.1. Devem representar pelo 
menos 75% dos componentes 
do ginásio topograficamente. 
2.1. Devem mostrar 
motivação por elogios. 
3.1. Devem ter capacidade de 
manter a atenção pelo menos 
5’’. 

No seguimento da tarefa 
anterior, as crianças devem 
pegar num papel e 
organizar topograficamente 
as imagens dos objectos 
espalhados pela sala 
fornecidos pelas 
estagiárias conforme a sua 
disposição no ginásio. 
Quando acabado devem 
marcar o último ponto no 
seu quadro. Em conjunto 
as crianças devem contar 
os pontos de cada um e 
perceber quem ficou em 1º, 
2º e 3º lugar, sendo 
atribuído um prémio a cada 
um. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 
 Modelagem 

 Papel 
 

 Imagens 
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MOMENTO DA SESSÃO: Aquecimento 
NOME DA ACTIVIDADE: “Encesta a Bola‖               DURAÇÃO: 15’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

a) 
1. Coordenação 

Óculo-manual 

1.1. Devem agarrar uma bola 
lançada a 3m de distância 

1.1. Devem agarrar uma bola 
lançada a 3m de distância, 5 
vezes com cada mão. 

As crianças encontram-se 
lado a lado e em frente a 
cada estagiária. As 
estagiárias devem laçar 
uma bola com 6 cm de 
diâmetro, para a criança 
que está a sua frente. A 
bola deve ser apanhada 
pelas crianças 5 vezes com 
cada uma das mãos. 

 Instrução 
verbal 

 Ajuda verbal 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Bola com 
6cm de 
diâmetro 

b) 
1. Coordenação 

Óculo-manual 

1.1. Devem encestar uma bola 
de ténis. 

1.1. Devem encestar uma bola 
de ténis a 2,5m de distância, 
tendo 1 ensaio e 4 
lançamentos. 

Com um balde em cima de 
uma cadeira ao centro, as 
crianças dispõem-se à sua 
volta e a uma distância de 
2,5m. Estas devem lançar 
uma bola de ténis de forma 
a encestá-la no balde. Para 
isso podem realizar um 

 Instrução 
verbal 

 Ajuda verbal 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Balde 

 Cadeira 

 Bolas de 
ténis 

SESSÃO N.º 17 

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                                                                   ESCOLA: EB 1 PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS 

DATA: 18 DE MAIO DE 2011                                                                                                 DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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ensaio, iniciando 
posteriormente os 4 
lançamentos. 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental  
NOME DA ACTIVIDADE: ―Circuito dos Arcos‖           DURAÇÃO: 30’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Equilíbrio 

Estático 

2. Equilíbrio 

Dinâmico 

3. Lateralidade 

4. Motricidade 

Global 

5. Coordenação 

Óculo-pedal 

6. Coordenação 

Óculo-manual 

1.1. Devem permanecer em 
pé-coxinho c/ olhos abertos. 
1.2. Devem permanecer em 
pé-coxinho c/ olhos fechados. 
1.3. Devem permanecer em 
pontas dos pés c/ olhos 
abertos. 
1.4. Devem permanecer em 
pontas dos pés c/ olhos 
fechados. 
2.1. Devem saltar ao pé-
coxinho direito e esquerdo. 
2.2. Devem atravessar o 
banco sueco para trás. 
3.1. Devem acenar com a 
mão direita, esquerda e 
indicar o olho direito. 
3.2. Devem executar 
movimentos ao escutar uma 
ordem. 
3.3. Devem reconhecer 
partes do corpo no outro. 
4.1. Devem saltar para tocar 
com os calcanhares nas 
mãos.  
5.1. Devem chutar uma bola 
intencionalmente para um 

1.1. Devem permanecer em pé-
coxinho c/ olhos abertos pelo 
menos 10’’ em cada pé, com 3 
tentativas. 
1.2. Devem permanecer em pé-
coxinho c/ olhos fechados pelo 
menos 10’’ em cada pé, com 2 
tentativas. 
1.3. Devem permanecer em 
pontas dos pés com os olhos 
abertos pelo menos 10’ e com 3 
tentativas’. 
1.4. Devem permanecer em 
pontas dos pés com os olhos 
fechados pelo menos 10’ e com 
3 tentativas’. 
2.1. Devem saltar ao pé-
coxinho com ambos os pés ao 
longo de uma linha de 5m sem 
mostrar balanceamentos. 
2.2. Devem atravessar o banco 
sueco para trás sem mostrar 
hesitações. 
3.1. Devem acenar com a mão 
direita, esquerda e indicar o 
olho direito. 
3.2.  Devem executar 

As crianças devem realizar 
um circuito uma vez em 
que: (1) saltar ao pé-
coxinho direito numa linha 
recta de 5m; até chegar a 3 
arcos dispostos lado-a-lado 
(2) cada criança deve saltar 
para dentro de um arco e 
quando as estagiárias 
indicarem devem 
permanecer em pé-coxinho 
direito por 10’’, descansar 
30’’ e fazer com o pé 
esquerdo; depois repetir o 
procedimentos mas com os 
olhos fechados. (3) devem 
driblar um bola até aos 
próximos arcos e agarrá-la 
quando chegarem. (4) 
dentro do respectivo arcos, 
as crianças devem 
executar movimentos ao 
escutar uma ordem da 
estagiária. (5) de seguida 
deve saltar para tocar com 
os calcanhares nas mãos 
até aos próximos arcos. (6) 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 12 Arcos 
 

 3 Bolas 
basquete 

 

 Banco 
sueco 

 

 3 Bolas 
 

 Cadeira 
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alvo. 
6.1. Devem driblar e agarrar 
uma bola. 

movimentos ao escutar uma 

ordem
6
. 

3.3. Devem reconhecer partes 

do corpo no outro
7
. 

4.1. Devem saltar para tocar 
com os calcanhares nas mãos 
5.1. Devem chutar uma bola 
intencionalmente para um alvo, 
com apenas 1 tentativa. 
6.1. Devem driblar e agarrar 
uma bola 

Nestes arcos devem 
reconhecer partes do corpo 
no outro. (7) devem saltar 
ao pé-coxinho esquerdo 
num linha recta de 5m até 
aos arcos. (8) Permanecer 
em pontas dos pés durante 
10’’ e repetir de olhos 
fechados; (9) atravessar 
um banco sueco de costas, 
e por fim (10) chutar uma 
bola para passar entre as 
pernas de uma cadeira. 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Retorno à calma 
NOME DA ACTIVIDADE: ―O meu corpo‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Noção do Corpo 

1.1. Devem indicar que parte 
do corpo está a ser tocadas. 
1.2. Devem realizar o 
desenho do corpo. 

1.1. Devem indicar as 16 partes 
do corpo que estão a ser 
tocados

8
.  

1.2. Devem realizar o desenho 
do corpo com cabeça, tronco e 
membros, e os pormenores do 
rosto. 

As crianças devem ficar de 
costas uma para as outras 
e de frente para as 
estagiárias, 
respectivamente. As 
crianças permanecem em 
pé, com os braços ao longo 
do corpo e de olhos 
fechados, enquanto a 
estagiária toca nas partes 
do corpo e pede que a 
criança indique em que 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 
 Modelagem 
  Moldagem 

 Papel 
 

 Imagens 

                                                
6
 1. Mão direita na orelha esquerda / 2. Mão esquerda no olho direito / 3. Mão direita no olho esquerdo / 4. Mão esquerda na orelha direita. 

7
 1. Toca a minha mão direita / 2. Toca a minha mão esquerda / 3. Em que mão tenho a bola? 

8
 Testa, boca ou lábios, olho direito, orelha esquerda, nuca ou pescoço, ombro esquerdo, cotovelo direito, olhos esquerdo, joelho esquerdo, pé direito, pé 

esquerdo, polegar, indicador, médio, anelar e mínimo, da mão direita.  
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parte tocou. 
Posteriormente, tratadas as 
partes do corpo, cada 
criança pega numa folha de 
papel e realiza um desenho 
do seu próprio corpo, com 
todos os segmentos e 
pormenores que conseguir. 
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MOMENTO DA SESSÃO: Aquecimento 
NOME DA ACTIVIDADE: “Encesta a Bola‖               DURAÇÃO: 15’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Coordenação 

Óculo-manual 

2. Relação 

1.1. Devem agarrar uma bola 
lançada a 3m de distância. 
1.2. Devem lançar uma bola 
por baixo. 
2.1. Devem partilhar material 
com os colegas; 
2.2. Devem partilhar material 
cm o técnico; 
2.3. Devem interagir com os 
colegas envolvendo-se na 
actividade; 
2.4. Devem interagir com o 
técnico envolvendo-se na 
actividade. 

1.1. Devem agarrar uma bola 
lançada a 3m de distância, 5 
vezes com cada mão. 
1.2. Devem lançar uma bola por 
baixo 5 vezes. 
2.1. Devem partilhar material 
com os colegas; 
2.2. Devem partilhar material 
cm o técnico; 
2.3. Devem interagir com os 
colegas envolvendo-se na 
actividade; 
2.4. Devem interagir com o 
técnico envolvendo-se na 
actividade. 

Fazem-se duas equipas 
com as crianças e 
estagiárias – uma de 2 
elementos e outra de 3. 
Encontra-se ao centro um 
banco sueco e as equipas 
dispõem-se uma de cada 
lado do banco. Devem ser 
feitos lançamentos de um 
campo para o outro e quem 
deixar cair a bola no chão 
ou atirar para fora do 
campo não ganha ponto, 
indo o ponto para a equipa 
adversária. Ganha a equipa 
que tiver mais pontos, 
podendo iniciar o circuito 
seguinte em primeiro lugar. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Bola com 
6cm de 
diâmetro 

 

 Banco 
sueco 

SESSÕES N.º 18 E 19 

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                                                               ESCOLA: EB 1 PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS 

DATA: 25 DE MAIO  / 08 DE JUNHO DE 2011                                                                 DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  



  

Página LXXI 
 
 

Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora – 2010/2011 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental  
NOME DA ACTIVIDADE: ―Circuito dos Arcos 2‖           DURAÇÃO: 30’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Equilíbrio 

Dinâmico 

2. Lateralidade 

3. Estruturação 

Espácio-

temporal 

4. Motricidade 

Global 

5. Coordenação 

Óculo-pedal 

6. Coordenação 

Óculo-manual 

7. Competências 

Cognitivas 

1.1. Devem saltar a pés juntos 
para a frente. 
2.1. Devem acenar com a 
mão direita, esquerda e 
indicar o olho direito. 
2.2. Devem indicar a posição 
relativa dos objectos. 
3.1. Reproduzir estruturas 
temporais. 
3.2. Devem conseguir calcular 
as distâncias e ajustamentos 
dos planos motores. 
3.3. Devem imitar 
movimentos. 
4.1. Devem rastejar.  
5.1. Devem pontapear uma 
caixa de fósforos ao pé-
coxinho. 
6.1. Devem enfiar 12 contas 
num fio segundo um padrão. 
6.2. Devem traçar labirintos. 
6.3. Devem fazer uma bola de 
papel. 
6.4. Devem realizar o encaixe-
francês. 
6.5. Devem fazer um nó. 
7.1. Devem identificar formas 
geométricas. 

1.1. Devem saltar a pés juntos 
para a frente sem 
balanceamentos. 
2.1. Devem acenar com a mão 
direita, com a mão esquerda e 
indicar o olho direito, sem errar 
nenhum dos 3. 
2.2. Devem indicar 
correctamente a posição 

relativa dos objectos
9
. 

3.1. reproduzir estruturas 
temporais – têm de fazer pelo 
menos 27 pontos e deve parar 
quando se registam 3 falhas. 
3.2. Devem conseguir calcular 
distâncias e ajustamentos dos 
planos motores. 
3.3. Devem imitar 

movimentos
10

. 

4.1. Devem rastejar 
coordenando os membros 
superiores e inferiores. 
5.1. Devem pontapear um caixa 
de fósforos em pé-coxinho (1º 
direito e depois esquerdo) ao 
longo de uma linha de 5m, 
tendo 3 tentativas para cada 
perna. 
6.1. Devem enfiar 

As crianças devem realizar 
um circuito uma vez em 
que: (1) devem contar os 
passos dados ao longo de 
uma linha de 5m, de 
seguida devem percorrer a 
mesma linha dando +3 
passos e posteriormente 
repetir com -3 passos do 
que os dados inicialmente; 
(2) cada criança deve saltar 
para dentro de um arco e 
ao pedido das estagiárias 
acenar com a mão direita, 
com a mão esquerda e 
indicar o olho direito. De 
seguida devem imitar os 
movimentos das 
estagiárias; (3) devem 
rastejar por baixo de um 
colchão até aos próximos 
arcos; (4) dentro do 
respectivo arco, as 
crianças devem traçar 2 
labirintos e fazer uma bola 
de papel com cada a mão; 
(5) pontapear uma caixa de 
fósforos ao pé-coxinho com 
cada pé até aos próximos 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 15 Arcos 
 

 3 Bolas 
basquete 

 

 Caixa de 
fósforos 

 

 Formas 
geométricas 

 

 Contas 
 

 Cordel 
 

 Colchão 
 

 Cadeiras 
 

 Labirintos 
 

 Papéis 
 

 Lápis 

                                                
9
 1. A bola vermelha está à esquerda ou direita da bola verde? / … / 6. A bola azul está à direita ou esquerda da bola vermelha 

10
 1. Mão esquerda no olho direito. / 2. Mão direita na orelha direita. / 3. Mão direito no olho esquerdo. / 4. Mão esquerda na orelha direita. / …/ 8.   
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correctamente 12 contas num 
fio, utilizando pinça fina, 
colocando correctamente 
segundo o padrão apresentado. 
6.2. Devem traçar 2 labirintos, 
em 1’20’’ e 1’25’’, com 2 
tentativas para cada mão, não 
podendo sair da linha mais de 
duas vezes. 
6.3. Devem fazer uma bola de 
papel compacta amachucando-
a apenas usando uma mão, em 
15’’ com a mão direita e 20’’ 
com a esquerda. Duas 
tentativas para cada mão.  
6.4. Devem realizar o encaixe 
francês – 10’’ com uma mão e 
os restantes 10’’ com a outra. 
6.5. Devem fazer um nó que 
não se desfaça sozinho no 
dedo da estagiária. 
7.1. Devem identificar formas 
geométricas – o triângulo azul, 
círculo amarelo, quadrado 
verde e círculo vermelho. 

arcos; (6) nestes devem 
imitar as estruturas 
temporais que as 
estagiárias realizam 
batendo com um lápis no 
chão e de seguida realizar 
o encaixe francês com 
cada mão; (7) devem 
depois saltar a pés juntos 
até aos arcos; (8) e aqui 
devem fazer um nó no 
dedo da estagiária com o 
fio onde vão 
posteriormente realizar 
enfiamentos seguindo um 
padrão desenhado numa 
folha; (9) de seguida 
devem driblar uma bola e 
agarrá-la quando chegam 
aos próximos arcos; (10) e 
identificar formas 
geométricas (triangulo, 
quadrado e circulo) e por 
fim referir a posição relativa 
dos objectos solicitados 
pelas estagiárias, e.g. o 
circulo vermelho está à 
direita ou esquerda do 
verde? Aqui ao finalizarem 
o percurso têm acesso aos 
lápis de cor permitiram as 
crianças realizarem a 
próxima tarefa. 
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MOMENTO DA SESSÃO: Retorno à calma 
NOME DA ACTIVIDADE: ―O nosso ginásio‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Estruturação 
Espácio-
temporal 

1.1. Devem representar 
topograficamente a sala e 
seus componentes. 

1.1. Devem representar 
topograficamente a sala e seus 
componentes numa folha A4, 
desenhando-os no lugar 
correspondente e com 
dimensões adequadas. 

Com os lápis que 
ganharam no circuito 
anterior as crianças devem 
dirigir-se para o espaço 
onde vão desenhar a sala 
numa folha A4. Neste 
desenho devem constar 
todos os componentes da 
sala, e.g., as portas, os 
bancos, os arcos. Todos os 
elementos do desenho 
devem estar na posição 
correcta e com as 
dimensões adequadas. 

 Instrução 
verbal 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Papel 
 

 Lápis 
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FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - UTL 
CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) DA APPDA-LISBOA 

(Acreditado pelo aviso 22014 / 2008) 
                  APPDA-Lisboa 

 

 

 

 

 
SESSÃO FINAL DE RECOMPENSA 

 
NOME DA ACTIVIDADE: “Basquetebol - aquecimento‖               DURAÇÃO: 15’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Coordenação 

Óculo-manual 

2. Relação 

1.1. Devem driblar e agarrar 
uma bola; 
2.1. Devem cooperar nas 

actividades 

2.2. Devem trabalhar nas 

tarefas referentes à sua idade 

desenvolvimental com 

persistência. 

 

1.1. Devem driblar e agarrar 
uma bola pelo menos 4 vezes; 
2.1. Devem cooperar nas 
actividades; 
2.2. Devem trabalhar nas 
tarefas referentes à sua idade 
desenvolvimental com 
persistência. 
 

Na sala encontram-se três 
filas constituídas por uma 
corda para passar por 
cima, seguida de 4 pinos 
para contornar driblando 
uma bola de basquete e 
por fim um cesto para 
encestar a bola. cada 
criança escolhe uma fila e 
realiza o percurso várias 
vezes. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Bola de 
basquete 

 

 Pinos 
 

 Cestos de 
basquete 

 

 Cordas 

 

 
 
 
 

SESSÃO N.º 20 

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                                                                   ESCOLA: EB 1 PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS 

DATA: 15 DE JUNHO DE 2011                                                                                                 DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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NOME DA ACTIVIDADE: ―Basquetebol - treino‖           DURAÇÃO: 30’ 
Domínios de 

Desenvolvimento 
Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Coordenação 

Óculo-manual 

2. Relação 

3. Ambiente / 

Material 

1.1. Devem driblar a agarrar 
uma bola; 
1.2. Devem lançar uma bola a 
um alvo; 
1.3. Devem agarrar uma bola 
lançada; 
2.1. Devem mostrar 
reciprocidade no jogo; 
2.2. Devem partilhar material 
com os colegas; 
3.1. Devem ter capacidade de 
manter a atenção. 

1.1. Devem driblar e agarrar 
uma bola pelo menos 2 vezes; 
1.2. Devem lançar uma bola a 
um alvo pelo menos 3 vezes; 
1.3. Devem agarrar uma bola 
lançada pelo menos 3 vezes; 
2.1. Devem mostrar 
reciprocidade no jogo; 
2.2. Devem partilhar o material 
com os colegas; 
3.1. Devem ter capacidade de 
manter a atenção pelo menos 
15 segundos. 

As crianças dispõem-se 
frente-a-frente no inicio de 
uma das filas da actividade 
anterior. Dois a dois devem 
iniciar o percurso 
caminhando e fazendo a 
bola circular entre os dois 
(lançando-a e agarrando-a) 
separados pela corda no 
chão. Ao fim de 3 passes e 
chegados perto do cesto a 
criança que tiver a bola 
deve lança-la ao cesto. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda física 

 Moldagem 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Bola de 
basquete 

 

 Cestos de 
basquete 

 

 Corda 

 

NOME DA ACTIVIDADE: ―Basquetebol - jogo‖                 DURAÇÃO: 10’ 
Domínios de 

Desenvolvimento 
Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Coordenação 

Óculo-manual 

2. Relação 

3. Ambiente / 

Material 

1.1. Devem driblar a agarrar 
uma bola; 
1.2. Devem lançar uma bola a 
um alvo; 
1.3. Devem agarrar uma bola 
lançada; 
2.1. Devem mostrar 
reciprocidade no jogo; 
2.2. Devem partilhar material 
com os colegas; 
3.1. Devem ter capacidade de 
manter a atenção. 

1.1. Devem driblar e agarrar 
uma bola pelo menos 2 vezes; 
1.2. Devem lançar uma bola a 
um alvo pelo menos 3 vezes; 
1.3. Devem agarrar uma bola 
lançada pelo menos 3 vezes; 
2.1. Devem mostrar 
reciprocidade no jogo; 
2.2. Devem partilhar o material 
com os colegas; 
3.1. Devem ter capacidade de 
manter a atenção pelo menos 
15 segundos. 

Em contexto de jogo as 
crianças devem aplicar as 
técnicas treinadas nas 
actividades anteriores. 
Neste sentido criam-se 
duas equipas para jogar 
basquetebol, as quais 
devem defender ou atacar, 
consoante quem tiver a 
posse da bola, para 
encestar e assim marcar 
pontos para a sua equipa. 
Deve fomentar-se o espírito 
de equipa e a participação 
de todos os colegas, 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda física 

 Moldagem 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Bola de 
basquete 

 

 Cestos de 
basquete 
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fazendo a bola passar por 
todos. 
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ANEXO V 
(Folha de Registo Diário do Desempenho Psicomotor do B.) 
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                                          FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - UTL 
                           CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) DA APPDA-LISBOA 

                                            (Acreditado pelo aviso 22014 / 2008) 

           APPDA-Lisboa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMÍNIOS PSICOMOTORES 
DATA DAS SESSÕES 

A.I. 
16/
03 

23/
03 

30/
03 

06/
04 

27/
04 

04/ 
05 

11/
05 

18/
05 

25/
05 

08/
06 

Tonicidade 

Hipotónico            
Eutónico X X X X X X X X X X X 

Hipertónico            

Equilíbrio 
Estático 

Mantém-se em pontas dos pés c/ olhos 
abertos 

           

Permanece em pé-coxinho c/ olhos 
abertos 

           

Permanece em pontas dos pés c/ olhos 
fechados 

           

Permanece em pé-coxinho c/ olhos 
fechados 

           

Equilíbrio 
Dinâmico 

Salta ao pé-
coxinho 

Direito            

Esquerdo            

FOLHA DE REGISTO DESEMPENHO PSICOMOTOR 
 

NOME: B. 

LOCAL: ESCOLA EB 1 PRISTA MONTEIRO DE TELHEIRAS                                        DURAÇÃO: 60’ 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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Atravessa o 
banco sueco 

Trás            

Lateralidade 

Acena com a mão direita, esquerda e 
indica o olho direito  

          
 
2/3 

Executa movimentos ao escutar uma 
ordem 

           

Reconhece partes do corpo no outro            

Reconhece e indica a posição relativa 
dos objectos 

           

Noção do 
Corpo 

Sentido cinestésico – indica que partes 
do seu corpo estão a ser tocadas  

          
 

6/16 

Desenho do corpo com cabeça, tronco 
e membros 

           

Estruturação 
Espácio-

Temporal / 
Imitação 

Organização 
Espácio-
Temporal 

Reproduz estruturas 
temporais 

           

Consegue calcular 
as distâncias e 

ajustamentos dos 
planos motores. 

           

Representa a sala 
estrutura da sala e 
seus componentes 
topograficamente 

           

Imitação Imita movimentos            

Praxia Global 

Motricidade 
Global 

Rasteja            

Salta para tocar 
com os calcanhares 

nas mãos 

           

Coordenação 
Óculo-pedal 

Chuta a bola 
intencionalmente 

para um alvo 
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Pontapeia uma 
caixa de fósforos ao 

pé-coxinho 

           

Coordenação 
Óculo-manual 

Enfia 12 contas 
num fio com modelo 

         *  

Faz um nó            

Traça labirintos com 
lápis 

           

Dribla e agarra uma 
bola  

           

Encesta uma bola 
de ténis 

           

Agarra uma bola 
lançada a 3 m de 

distância 

           

Praxia Fina 
Motricidade 

Fina 

Faz uma bola com 
papel 

           

Realiza o encaixe 
francês 

           

Desempenho Cognitivo  

Noções de: 

Cima / Baixo            

Frente / Trás            

Dentro / Fora            

Longo / Curto            

Longe / Perto            

Identifica formas geométricas            

COMPORTAMENTO  

Relação 

Inicia interacção social            
Contacto visual            

Reciprocidade no jogo            

Recorre a tentativa/erro para se corrigir            
Trabalha nas tarefas referentes à sua 

idade desenvolvimental com 
persistência 

           

Ambiente / Capacidade de atenção            
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Material Motivação por recompensas concretas            

Motivação por recompensas 
intrínsecas 

           

Linguagem e 
Comunicação 

Expressa necessidades, desejos e 
preferências 

           

Ecolália imediata            
Utilização de pronomes            

Inteligibilidade da linguagem            
Comunicação espontânea            
Reciprocidade no diálogo            

 
 
 

Cotação dos Itens Psicomotores:  
 - Não faz 
 - Em aquisição 
 - Faz 

  - Não observado  

 
Cotação dos Itens Comportamentais: 

 - Adequado 

 - Ligeiramente desadequado 

 - Severo 
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ANEXO VI 
(Relatórios de Sessão de Grupo – B.) 
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Esta primeira sessão de Psicomotricidade contou com a presença das três 
crianças, tendo esta potenciado a apresentação entre crianças e estagiárias, bem 
como o estabelecimento de uma relação, uma vez que os intervenientes ainda não se 
conheciam. As sessões são assim realizadas em grupo e à responsabilidade das 
respectivas estagiárias. 
 Depois de as estagiárias se dirigirem à unidade de ensino especial para ir 
buscar as três crianças, onde as viram pela primeira vez, seguiram todos juntos 
ordenadamente para o ginásio e sentaram-se no chão para realizar o desenho do 
corpo e respectivo nome de cada criança no próprio desenho. Nesta actividade, o A. 
revelou alguma inquietação, movendo-se de um lado para o outro e deitando-se no 
banco sueco. Depois de alguma insistência por parte da estagiária, este sentou-se no 
banco e começou a rabiscar a folha, parando e recomeçando por diversas vezes. 
Ainda com ajuda da estagiária escreveu o seu nome na folha, apesar de não dirigir 
muito o seu olhar para tal execução. Por outro lado, o B. concretizou também apenas 
alguns rabiscos e o nome com ajuda da outra estagiária, mas manteve-se atento e 
empenhado em toda a actividade querendo rabiscar mais e mais. O M., de forma 
idêntica ao B., teve um comportamento e empenho exemplar, escrevendo o seu nome 
e elaborando um desenho com cabeça, olhos, nariz, boca, cabelo e pés. 
 De seguida, iniciou-se o jogo do gavião e das galinhas, explicado também no 
planeamento. Este foi compreendido com sucesso pelo M., enquanto o B., por vezes, 
já não sabia quem era o gavião e quem eram as galinhas. Por outro lado, o A. revelou 
dificuldades em compreender as regras do jogo, não evitando ser apanhado. O A. 
limitou-se assim a correr pelo espaço, com a estagiária a acompanhá-lo. 
 Por fim, as estagiárias encheram um balão, trocando-o entre todos os 
participantes com sucesso. Apenas o A. necessitou de alguma insistência por parte da 
estagiária para permanecer em roda, na actividade com os seus colegas. Depois do 
balanço final com perguntas às crianças, a sessão foi dada por terminada. 
 Desta forma, tendo esta sido a primeira sessão das estagiárias, teve um 
balanço bastante positivo, sendo o planeamento cumprido na totalidade e apenas 
acrescentada mais uma actividade em virtude das dificuldades sentidas na tarefa 
anterior e o tempo ainda disponível. O principal objectivo desta sessão, 
nomeadamente a apresentação das crianças às estagiárias e o estabelecimento de 
uma relação, foi cumprido com sucesso. 
 
  

RELATÓRIO N.º 1 
 
 
ESCOLA: EB1/JI PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS           DATA: 05 DE JANEIRO DE 2011                                            

PARTICIPANTES: A.,B. E M.                                                 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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Nesta segundo dia de sessão, as estagiárias optaram por dar início ao 
processo de avaliação das três crianças envolvidas neste grupo. Assim sendo, optou-
se por dividir as crianças em dois grupos, nomeadamente um primeiro com o B. e o M. 
e posteriormente o A., perfazendo duas sessões de 30’. Tal facto teve como principal 
fundamentação o facto de se puder prestar uma maior atenção a cada um dos 
participantes, de modo a que a avaliação fosse a mais rigorosa possível, tendo assim 
menos aspectos distrateis.  
 Relativamente à estrutura da sessão planeada, esta não foi cumprida na 
totalidade, uma vez que a falta de tempo não permitiu verificar a realização de alguns 
itens. Tal aspecto deveu-se ao facto de as professoras da unidade se terem esquecido 
que nós iríamos neste dia à escola. Assim sendo, nenhum participante realizou o 
retorno à calma e respectivos itens a avaliar. 
 No aquecimento, para o primeiro grupo constituído pelo B. e pelo M., todos os 
itens foram avaliados, cumprindo-se tanto todos os critérios de êxito, como os seus 
respectivos procedimentos. Na avaliação do A. deparámo-nos com algumas 
dificuldades, tendo toda a noção do corpo e equilíbrio estático sido avaliados como 
não realizados, apesar das tentativas.  
 Devido à problemática do tempo, a actividade principal, nomeadamente o 
circuito constituído por diversas estações (cinco), também não foi concluído na sua 
totalidade, tendo os restantes itens ficado para avaliar numa próxima sessão com o B. 
e com o M.. No caso do A., este também não seguiu o circuito conforme planeado, 
realizando contudo, alguns dos aspectos em que o iríamos avaliar sem lhe ser pedido. 
Isto porque, o A. mostra-se preguiçoso e tenta fugir à realização das actividades 
propostas. 
 

  

RELATÓRIO N.º 2 

 
 
ESCOLA: EB1/JI PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS           DATA: 12 DE JANEIRO DE 2011                                            

PARTICIPANTES: A.,B. E M.                                                 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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Esta sessão visou a continuação da avaliação do perfil psicomotor das 
crianças. Contudo, o A. não compareceu na escola e consequentemente na sessão. 
Desta forma, o B. e o M. participaram novamente em conjunto na sessão estendendo-
se esta para cerca de 50’.  

Desta vez todo o planeamento foi concretizado tendo sido possível avaliar 
todos os itens previstos, com excepção da relaxação, não se verificando assim o 
sentido cinestésico que deveria ser avaliado nesta fase. Nesta sessão voltou a ser 
verificada a noção do corpo, algumas competências ao nível do equilíbrio dinâmico, 
motricidade global e fina, coordenação óculo-manual e óculo-pedal e ainda, alguns 
aspectos cognitivos.  

Foi decidido reavaliar a noção do corpo durante o aquecimento, uma vez que o 
B. na sessão passada respondeu imitando as respostas do M.. Para contornar esta 
situação, as duas crianças realizaram o aquecimento (onde estes itens foram 
avaliados) de costas um para o outro, respondendo directamente à estagiária que 
individualmente estava com cada um. As tarefas pedidas foram realizadas com 
sucesso e empenho por parte de ambas as crianças. 

No que diz respeito ao circuito, apesar de por vezes o B. e o M. dispersarem 
para brincar com algum objecto disponível ou para subir aos espaldares, esta tarefa 
correu de acordo com o planeado, tendo todas as tarefas sido realizadas e concluídas 
com sucesso por ambas as crianças. Estas mostraram uma boa adesão e empenho 
no desenvolvimento das actividades.  

Em termos de comportamento não existiram aspectos negativos a apontar, 
notando-se uma maior pré-disposição no B., relativamente ao M, para se distrair 
durante as tarefas.  
  

RELATÓRIO N.º 3 
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Esta foi a última sessão reservada para avaliação do perfil psicomotor das 
crianças desta escola. Nesta, marcaram presença todas as crianças, sendo seguido o 
planeamento previamente traçado. Contudo, desta vez a sessão foi realizada com as 
três crianças ao mesmo tempo, e por essa razão alguns itens não foram observados 
(falta de tempo). 

 Em termos de organização da sessão, para que o B. não se limitasse a imitar 
as respostas do M. nas actividades planeadas, as crianças foram divididas em dois 
pequenos grupos. O B. realizou então as tarefas em conjunto com uma estagiária, 
enquanto o A. e o M. realizaram-nas com a outra estagiária, separando assim as 
crianças em questão. Relativamente às actividades seguiram a ordem do 
planeamento. 

Apesar dos grupos, o aquecimento foi realizado em conjunto, dividindo-se 
posteriormente para concretizarem as tarefas que estavam dispostas pela sala em 
circuito fechado. Assim, no final de cada tarefa rodava-se para a próxima, tendo cada 
grupo iniciado em posições opostas. As tarefas encontravam-se assim, dispostas ao 
longo dos bancos suecos que perfaziam uma área quadrada. Durante este circuito 
todas as actividades foram realizadas pelas crianças, com excepção do A.. 

Durante a sessão, o A. teve, mais uma vez, comportamentos disruptivos, 
fugindo das estagiárias, das actividades e demonstrando ainda, um ar desafiador. 
Contudo, quando a estagiária não dava atenção às suas fugas, o A. acabava por vir 
ter com esta, aproveitando assim estes momentos para realizar as actividades, ainda 
que por pouco tempo. Foi devido a estes comportamentos que o A. não conseguiu 
concluir todas as tarefas planeadas para a sessão, pois mesmo quando estava junto 
da estagiária, só realizava as actividades depois de alguma insistência da mesma. 

Na actividade final, observou-se alguma dificuldade por parte das crianças em 
permanecerem deitadas no colchão durante o período de tempo necessário, tendo de 
se levantar para realizar a prova do sentido cinestésico. 

Pelo contrário, o B. teve um comportamento adequado durante a sessão, 
apenas dispersando se tivesse liberdade para o fazer, com excepção do inicio da 
sessão em que a criança ia atrás do A. e do M. quando estes fugiam também das 
tarefas. Durante a sessão o B. realizou todas as actividades do circuito sempre 
acompanhado da estagiária.  

O M., que até agora tem tido um comportamento adequado, nesta sessão 
mostrou-se mais desafiador, saindo das actividades a meio para chutar a bola ou subir 
ao espaldar (tal como o A.). Também ao contrário dos outros dias, ao chamar o M. ele 
não veio logo para as tarefas, mostrando uma maior resistência à sua participação nas 
mesmas.  
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Devido à ocorrência de um imprevisto no que diz respeito ao deslocamento das 
estagiárias para a escola, estas chegaram ligeiramente atrasadas à sessão. Este facto 
reduziu o tempo de sessão, fazendo com que não fosse possível realizar todas as 
actividades planeadas. Assim, o último momento da sessão que dizia respeito à sua 
representação não foi realizado, tal como o último circuito que não foi completado na 
totalidade (faltando a organização espacial). 

Durante a sessão, as actividades realizadas correram conforme o planeado, 
sendo o B. acompanhado por uma estagiária e o A. e o M. pela outra. Esta 
organização deverá ser alterada na próxima sessão, pois o A. necessita de uma 
atenção mais dirigida para si e assim, uma intervenção mais individualizada. Desta 
forma, na próxima sessão experimentar-se-á que o A. fique com uma estagiária e o B. 
e o M. com a outra.  

Relativamente ao desempenho das crianças, o B. foi realizando as tarefas 
conforme solicitado, participando activamente e aderindo com facilidade às mesmas. 
Para a sua concretização necessitou de algumas ajudas físicas e de pistas verbais. 
Existe também necessidade de fazer várias chamadas de atenção para as tarefas, 
sendo que este se perde a olhar para os colegas. O comportamento do B. foi 
adequado, não mostrando resistência à realização das actividades, cumprindo assim 
todos os pedidos das estagiárias. 

Para o A. realizar as tarefas foi necessária uma grande insistência, pois este 
fugia das actividades e das estagiárias algumas vezes. Contudo, foi possível colocá-lo 
em actividade, mesmo que por curtos períodos de tempo, aquando alguma insistência 
da estagiária, ou por vezes se as suas fugas fossem ignoradas. A maior dificuldade 
sentida com o A. foi na realização das tarefas de equilíbrio estático, não se verificando 
sucesso nas mesmas. 

Já o M. mostrou um comportamento ligeiramente desadequado, fugindo 
algumas vezes das tarefas e tentando, por vezes, contrariar os pedidos das 
estagiárias. Contudo, este acabou por realizar as actividades, mesmo que contrariado, 
quando as estagiárias insistiam. O seu desempenho nas actividades foi positivo, 
concretizando-as com sucesso. Também o M. desviou várias vezes a sua atenção das 
tarefas partindo para ir jogar à bola, sendo necessárias várias chamadas de atenção. 
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Nesta sessão compareceram as três crianças, tendo esta sido conjunta e com 
a duração de cerca de 50’. As actividades planeadas basearam-se na realização de 
um circuito, com o respectivo aquecimento, finalizando com uma actividade de 
representação esquemática. Estas podem ser consultadas no planeamento 
correspondente.  

Ao entrar na sessão, como habitualmente, as crianças partiram para a 
exploração do material disposto pela sala, tornando-se algo difícil trazê-los para dar 
início ao aquecimento. Uma vez iniciado o aquecimento, verificaram-se algumas fugas, 
nomeadamente do A. e do M., sendo que o B. apenas dispersava para ir atrás dos 
colegas. As fugas do A. traduzem-se em correr pela sala, fugindo das estagiárias ou 
para subir aos espaldares. Já o M. fazia-o para ir jogar com as bolas dispostas pela 
sala para a actividade seguinte. Em ambos os casos de verifica uma atitude de desafio 
para com as estagiárias.  

Durante o aquecimento, as crianças estavam ligeiramente distraídas a 
meterem-se umas com as outras, principalmente o A., que não concretizou esta tarefa, 
suscitando assim muitos risos por parte dos três. 

O circuito correu de acordo com o planeado. O M. realizou-o quatro vezes sem 
mostrar grandes dificuldades, mostrando um comportamento adequado, após o 
reforço de que quem ganhasse iria escolher uma actividade de recompensa para o 
final da sessão. O B., também com um comportamento adequado, realizou o percurso 
três vezes necessitando de alguma ajuda na escolha certa da figura pedida. Já o A. 
mostrou um comportamento ligeiramente desadequado, fugindo várias vezes das 
tarefas com uma atitude desafiadora. Para contornar a situação a estagiária colocou-o 
de castigo por alguns minutos no canto da sala, mas este não teve qualquer influência 
no comportamento do mesmo. Assim, a estagiária insistiu para que este fosse realizar 
o circuito, tendo de manipulá-lo até iniciá-lo. Após tal facto, já realizou algumas etapas 
do circuito sozinho, dispersando ao chegar às figuras geométricas das duas vezes que 
o fez. Na escolha das figuras, não a soube identificar, tendo de ser a estagiária a dar-
lhe a figura correcta para que a levasse até à meta. 

Na actividade final, verificou-se uma grande dificuldade destas crianças na 
representação esquemática, nomeadamente na noção espacial transposta para o 
desenho, observando-se não só os vários objectos e referências da sala com 
tamanhos desadequados, como os locais que não correspondiam. Mesmo assim, para 
a concretização dos desenhos foi necessária uma grande ajuda das estagiárias, 
chamando a atenção das crianças para as diferentes referências da sala e objectos 
dispostos, para que estes as passassem para o desenho. O A. não realizou a 
actividade, deitando-se num banco sueco e não querendo sair de lá. 

Por fim, o M. escolheu uma actividade (que serviu como reforço) para realizar, 
nomeadamente um jogo de basquetebol, onde jogou livremente com as estagiárias e 
os colegas, fazendo a bola rodar entre todos e encestando-se à vez.   
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Devido a um imprevisto relacionado com as chaves da sala onde está 

guardado o material, a sessão foi iniciada um pouco mais tarde e terminou mais cedo, 
aproveitando-se assim apenas cerca de 30’. Iniciada a sessão foi apenas cumprido 
parte do aquecimento (das partes do corpo) para rentabilizar o tempo e o circuito, 
tendo a sessão sido finalizada pela professora Clara sem terem sido realizadas as 
actividades finais e reflexão. 

No aquecimento participaram as três crianças. O B. aderiu com facilidade à 
tarefa, apontando sempre as partes do corpo solicitadas, fazendo por vezes confusão 
entre a esquerda e a direita. Durante a actividade mostrou um comportamento 
adequado ao contrário do M. que contrariou várias vezes os pedidos das estagiárias, 
fugindo da tarefa, troçando dos seus colegas e evidenciando riso descontextualizado. 
Mais uma vez o A. mostrou alguns comportamentos de fuga no inicio, mas participou 
na actividade quando mobilizado pela estagiária, permanecendo na tarefa após esta 
deixar de o fazer. 

No que respeita à actividade fundamental da sessão foi concluída conforme o 
planeado, apesar de inicialmente terem ocorrido algumas dificuldades, devido ao 
comportamento disruptivo do M.. Este, após ter sido avisado várias vezes, manteve 
um comportamento desadequado, tendo por isso sido colocado de castigo. Neste 
momento surgiu a professora Clara (da UEEA) que retirou o M. de castigo e realizou 
as actividades do percurso com ele. Esta foi uma atitude desaprovada por parte das 
estagiárias, mas a professora prosseguiu, sendo que o M. apenas fez o que quis 
durante a restante sessão. Desta forma, as estagiárias prosseguiram a intervenção 
com o B. e o A., que aderiram positivamente à restante actividade, cooperando para 
alcançar o objectivo final – construir a palavra.  

Finalizada a tarefa, estava planeada uma reflexão acerca da palavra que as 
crianças encontraram no final do jogo – EQUIPA, contudo, a professora Clara, vendo o 
circuito terminado, deu autorização às crianças para estas voltarem para a sala para 
se prepararem para o almoço. Desta forma, também a actividade de retorno à calma 
não foi realizada.  
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Neste dia, em virtude dos acontecimentos da semana anterior, as estagiárias 
resolveram realizar o planeamento elaborado para a sessão anterior, com apenas uma 
ligeira alteração no circuito – actividade fundamental – nomeadamente ao nível da 
primeira tarefa a concretizar. Todas as actividades podem ser consultadas no 
planeamento correspondente. No que diz respeito às crianças, todas elas marcaram 
presença nesta sessão, tendo esta tido a duração de cerca de 50’. 

No aquecimento todos os participantes se mostraram ligeiramente agitados, o 
que já é habitual. Contudo, o B. aderiu com facilidade às tarefas propostas, apontando 
sempre as partes do corpo solicitadas e mobilizando as mesmas. O M. mostrou, mais 
uma vez, um comportamento pouco adequado, empurrando algumas vezes os seus 
colegas e mostrando impaciência e pouca motivação em realizar o que era solicitado 
pelas estagiárias. Também evidenciou um riso descontextualizado, apesar de se 
mostrar mais disponível comparativamente à semana anterior. O A. mostrou alguns 
comportamentos de fuga no inicio, mas participou na actividade quando mobilizado por 
uma das estagiárias. Na segunda actividade todos os participantes se mostraram mais 
cooperativos e empenhados, apesar de apenas terem realizado os saltos a pé-coxinho 
(direito e esquerdo) e a pés juntos para a frente. O B. e o A. necessitaram de alguma 
ajuda física nos saltos. O B. para não colocar o outro pé no chão nos saltos a pé-
coxinho e o A. para realizar todos os saltos pedidos. 

No que respeita à actividade fundamental da sessão foi concluída conforme o 
planeado. O M., por ter sido o primeiro e por isso mesmo o modelo, mostrou-se mais 
empenhado e concentrado na tarefa a desenvolver. Desta forma, apesar de o seu 
comportamento não ter sido exemplar, melhorou bastante. Os restantes companheiros 
também concretizaram o circuito com êxito, necessitando sempre de inúmeros 
reforços verbais e alguns reforços físicos. Na primeira etapa do percurso, onde se 
exigia trabalho em equipa, ainda residiram algumas dificuldades em trabalhar de tal 
modo. Trata-se de um aspecto a trabalhar de futuro. 

No retorno à calma, todas as crianças realizaram o traçar de um labirinto, tendo 
o A. e o M. manifestado uma maior calma na sua elaboração e por essa mesma razão, 
saíram, relativamente poucas vezes, das linhas demarcadas do labirinto. Por outro 
lado, o B., mesmo com a ajuda da estagiária, mostrou algumas dificuldades na 
realização do labirinto, saindo fora das margens por várias vezes consecutivas. No 
que diz respeito ao enfiamento de contas, tanto o B. como o M. concretizaram a tarefa 
com sucesso. Contudo, o B. requereu de alguma ajuda. Assim, a estagiária teve de 
apontar do início ao fim da actividade, a cor das contas a colocar de modo a que o B. 
não se distraísse do objectivo e padrão de enfiamento. Relativamente ao A., este não 
se mostrou disponível para a realização da actividade, movimentando-se livremente 
pela sala. 

Por fim, na reflexão final, apenas o M. se mostrou mais disponível e atento na 
actividade. O B. apesar das sucessivas explicações sobre a finalidade do trabalho de 
equipa e o porquê de tal ter sido necessário na actividade fundamental (1ª estação), 
não entendeu o que nós lhe quisemos transmitir. Também não foi capaz de nomear a 
tarefa de que mais gostou. Pelo contrário, o M. foi capaz de o fazer e até lhe foram 
efectuadas diversas questões sobre o tema: trabalho de equipa. O A., por não 
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Sendo esta a última sessão antes do Carnaval, foi este mesmo o tema 
escolhido para as actividades, que podem ser consultadas no planeamento em anexo. 

De uma forma geral, a sessão teve um balanço bastante positivo, tanto em 
termos do cumprimento dos objectivos, como relativamente à participação e motivação 
das crianças nas actividades.  

Esta semana não houve o momento do aquecimento, aproveitando-se o início 
da sessão para falar sobre o Carnaval, onde foi referido que cada um fizesse a sua 
máscara de Carnaval e claro, que a poderiam (e deveriam) usar durante a sessão. 
Passou-se então para a realização das máscaras de piratas, onde cada criança 
trabalhou na sua máscara, partilhando o material necessário para a sua concretização.  

Todas as crianças aderiram positivamente à actividade, sendo necessário dar 
uma maior ajuda física ao A. e ao B. para manusear a cola. O M. realizou a sua 
máscara sozinho, apesar de se deparar com algumas dificuldades, não tomando 
iniciativa para pedir ajuda. Por fim, a estagiária perguntou-lhe se queria ajuda, ao que 
ele respondeu afirmativamente. Ainda relativamente ao M., este teve um melhor 
comportamento do que o esperado, tendo em conta as sessões anteriores, apesar de 
ter passado a actividade a repetir, em tom de gozo, tudo o que era dito, tanto pelas 
estagiárias como pelos colegas. Esta atitude foi ignorada por ambas as estagiárias no 
sentido de não reforçar o comportamento, até que este desapareceu. Também o A., 
ao contrário das expectativas, manteve-se presente e participativo durante toda a 
actividade. O B., tal como nas semanas anteriores teve um comportamento adequado, 
participando positivamente na tarefa. 

Feitas as máscaras, cada um colocou a sua, com excepção do A. que não o 
quis fazer. Aqui foi indicado, que como piratas, teriam de ir em busca de um tesouro e 
que para abrir o baú teriam de recolher as letras dispostas para formar a palavra-
chave, encaixando-a num puzzle. Tanto o M. como o B. começaram de imediato a 
realizar o circuito, tendo porém de parar para esperar pelo A.. Assim que preparados, 
iniciaram de novo o circuito, colectando as letras necessárias para abrir o baú. Durante 
o circuito todas as crianças tiveram uma prestação positiva, sendo necessárias 
algumas ajudas verbais e físicas, principalmente ao A. e ao B.. Tiveram também um 
comportamento adequado, realizando todas as tarefas com uma boa adesão e não se 
verificando as habituais fugas do M. e do A.. 

Chegando ao fim montaram o puzzle em conjunto e o M. leu a palavra 
TESOURO em voz alta. Neste momento ao mesmo tempo abriram o baú onde se 
encontrava o tesouro – 3 ovos kinder e sugos. Mostrando uma expressão de 
contentamento (principalmente o M. e o A.), as crianças esperaram pelo 
consentimento das estagiárias para pegar no seu tesouro, desfrutando-o com 
satisfação. Enquanto o faziam conversou-se sobre a recompensa, fazendo-os 
perceber que todos eles tinham merecido chegar aquele baú pelo seu bom 
comportamento e pelo bom trabalho de equipa, pois sem as letras uns dos outros o 
puzzle não ficaria completo.  
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Esta sessão teve um balanço geral bastante positivo, apesar de não se ter 
cumprido o planeamento, realizando-se apenas a actividade do ―Rei Manda‖ e a 
actividade de reforço. Este facto deveu-se à grande adesão verificada por parte dos 
participantes e, principalmente, pela alteração do comportamento observada no M.. 
Este mostrou-se bastante motivado e cooperativo na tarefa, tendo um comportamento 
adequado.    

Tendo em conta que a actividade do ―Rei Manda‖ estava a correr de uma forma 
bastante positiva, foi prolongada dando-se assim um grande ênfase no 
comportamento das crianças. Estas mostraram-se motivadas durante a sua 
participação pelo seu papel activo, tanto ao ―obedecer às ordens‖ do ―Rei‖, como ao 
ter este papel de ―Rei‖ que coloca ordens. Como acima referido, o M. mostrou um 
comportamento adequado, notando-se apenas alguma falta de iniciativa e criatividade 
ao repetir várias vezes a mesma ordem (e.g. 3 passos a pés juntos), tendo uma 
grande dificuldade em planear novas formas de deslocamento, requerendo de ajuda 
para definir este aspecto. Esta foi uma dificuldade igualmente sentida pelo B., além da 
falta de projecção da sua voz. Assim, para dar as ordens necessitou de uma ajuda 
mais directa na formulação das frases e escolha dos deslocamentos, sendo que o B. 
ia repetindo o que a estagiária lhe sugeria. Relativamente ao A., apesar de voltar 
sempre ao seu lugar, continua com as suas fugas. Após ser chamado, este acabava 
por regressar ao seu lugar. Contudo foi bastante difícil que ele realizasse as tarefas 
ordenadas pelo ―Rei‖, necessitando sempre de manipulação da estagiária. 

De seguida prosseguiu-se a actividade de reforço merecida pelo bom 
comportamento das crianças. Nesta houve alguma dificuldade no que respeita ao jogo 
de grupo, ter de fazer 3 passes entre os colegas antes de rematar, verificando-se que 
se não fossem chamados à atenção tentavam acertar no arco directamente. Contudo, 
quando orientados, faziam os passes para os colegas, necessitando por vezes de 
ajuda física para encaminhar a bola na direcção correcta – por vezes o B. e 
principalmente o A.. Por fim, tendo em conta esta dificuldade em realizar os passes 
entre todos, foi feita uma fila em que um de cada vez chutava a bola para acertar no 
arco. Aqui tentou-se manter as crianças numa fila, respeitando a sua vez e dos 
colegas, sendo também mais fácil acertar no arco, finalizando assim a sessão com 
sucesso. 
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Esta sessão girou à volta do tema corpo, realizando-se actividades, que podem 
ser consultadas no planeamento em anexo. Estas envolveram a mobilização das 
diversas partes do corpo a pedido e sua nomeação e localização espacial, num 
desenho de tamanho real. Contudo, o planeamento não foi cumprido na sua totalidade 
por falta de tempo, havendo ainda pequenas alterações nas actividades. 

No que respeita ao aquecimento, todas as crianças aderiram positivamente, 
apesar de dispersarem um pouco no inicio. Nesta actividade notaram-se algumas 
dificuldades na distinção entre esquerda e direita e dificuldade em acompanhar a 
música. 

No que refere à actividade fundamental, optou-se por serem as estagiárias a 
desenhar a silhueta de cada criança, pela simples questão de ficar uma forma de 
corpo reconhecível, e para que ainda houvesse tempo de continuar a sessão. A maior 
dificuldade nesta fase prendeu-se em conseguir deitar o B. para que este fosse 
desenhado. Contudo, a estagiária adoptou a estratégia de se deitar a seu lado, 
distraindo-o a olhar para o tecto. 

Durante a restante actividade todas as crianças, com excepção do A., 
participaram com sucesso, conseguindo encestar a bola de ténis, tendo em conta o 
critério de êxito estabelecido para esta sessão. O A. também teve dificuldade em 
dispor as partes do rosto no mesmo, colocando o nariz ao contrário e o cabelo em 
cima do olho. Do mesmo modo, a sua capacidade de atenção estava bastante 
reduzida. No que respeita a esta actividade, não foi passível de ser terminada, tendo 
apenas sido pedido que cada criança apontasse no desenho as diversas partes do 
corpo e que iniciasse a construção da face. Na próxima sessão está planeado 
continuar esta actividade de forma a finalizá-la. 

Tanto o M., como o B. e o Â., mostraram-se motivados com as actividade 
apresentadas, tendo evidenciado um comportamento adequado de partilha e 
entreajuda.  
  

RELATÓRIO N.º 11 
 
 
ESCOLA: EB1/JI PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS           DATA: 23 DE MARÇO DE 2011                                           

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  



  

Página XCV 
 

Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora – 2010/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta sessão apenas contou com a colaboração do B., estando o M. numa visita 
de estudo e o A. doente. Desta forma, o planeamento teve de ser repensado e 
alterado para que nenhuma criança ficasse atrasada ou adiantada em relação às 
outras quando fossem completar os seus bonecos. 

As novas actividades para a sessão basearam-se num aquecimento com um 
balão, em que o B. e as estagiárias tinham de o fazer passar entre os três elementos, 
sem que este caísse no chão e ainda, usando uma parte do corpo especifica quando 
solicitado – mão direita, mão esquerda, joelho direito e joelho esquerdo.  

A actividade fundamental traduziu-se em um circuito, em que no inicio o B. 
tinha de pegar num saco de feijões e transportá-lo ao logo dos obstáculos até chegar 
junto de uma série de pinos, tendo o objectivo de colocar o saco de feijões junto do 
pino com a cor correspondente. Os obstáculos consistiram em realizar saltos a pés 
juntos e ao pé-coxinho direito e esquerdo entre 3 arcos no chão, de seguida passar 
sobre um banco sueco que se encontrava ao contrário, passar em apoio rectilíneo 
entre duas cordas no chão e rastejar por baixo de um colchão suspenso em bancos 
suecos.  

Para a actividade final colocou-se um balde em cima do colchão usado 
anteriormente para rastejar, e ficou o B. de um lado do colchão com uma estagiária e a 
outra estagiária do outro lado do colchão. Uma vez nas suas posições fazia-se circular 
uma bola da estagiária para o B., i.e., de um lado do colchão para o outro, 5 vezes e à 
5.ª vez tinha de se acertar com a bola no cesto. Os lançamentos foram realizados por 
cima e por baixo com cada uma das mãos independentemente. 

O B. aderiu positivamente a todas as actividades, sem nunca mostrar 
resistência. O seu comportamento foi mais uma vez adequado e mostrou uma 
performance positiva durante as tarefas. Foram visíveis algumas evoluções no que 
respeita ao equilíbrio do B. e ao seu rastejar usando já um dos joelhos para se mover. 
Por fim, devido ao seu bom comportamento e conclusão de todas a actividades, o B. 
pôde brincar com o balão livremente, uma vez que mostrou bastante interesse no 
mesmo. 
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Mais uma vez, a sessão apenas contou com a presença do B. e do M.. Assim, 
foi dada continuidade à actividade do corpo iniciada há duas sessões atrás. 

O planeamento traçado não foi concretizado na sua totalidade devido a um 
atraso no inicio da sessão. Assim, e uma vez que as crianças se dirigiram logo para os 
seus desenhos, não foi feito aquecimento, começando-se com uma exploração dos 
desenhos elaborados. Começou por se questionar os alunos sobre o que se tinha 
realizado na sessão onde se iniciou a respectiva actividade (sessão n.º11), 
examinando de seguida cada desenho – identificando cada elemento já desenhado na 
figura do corpo (e.g. mão direita, ombro, joelho esquerdo…) e associando-o ao seu 
―criador‖. 

De seguida cada criança dirigiu-se à sua figura para completar as partes do 
rosto em falta. Para aceder a cada constituinte tinham de conseguir encestar uma bola 
de ténis num balde a cerca de 1,5m/2m de distância. Ambas as crianças tiveram 
sucesso nesta etapa, conseguindo assim concluir a tarefa. Após este feito, 
procederam à pintura de cada uma dessas partes, e posteriormente de todas as partes 
do corpo solicitadas pelas estagiárias – testa, bochechas, joelhos, pés, dedos, mãos, 
ombros, cotovelos, barriga e umbigo. No caso do M., este escreveu o nome de cada 
uma dessas partes no desenho com o intuito de ser mais perceptível.  

Ambas as crianças colaboraram bastante positivamente nas tarefas, mostrando 
para além de uma grande motivação, sucesso e um comportamento adequado. O B. 
evidenciou apenas algumas confusões ao indicar no desenho as partes do corpo 
solicitadas pela estagiária. O M. não sabia onde se localizava o umbigo e teve ainda 
alguma dificuldade ao nível do cotovelo, confundindo-o com o local do sovaco, e 
posteriormente o ombro com o cotovelo. 
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Nesta sessão compareceram as três crianças, todas elas bem-dispostas e 
disponíveis para participar nas actividades que se lhes iam apresentar. 

Ao chegarem à sessão, os três participantes mostraram-se mais irrequietos do 
que o habitual, correndo pelo ginásio e subindo os espaldares atrás uns dos outros. 
Devido a este facto houve alguma dificuldade em iniciar as actividades planeadas. O 
B. logo se mostrou disponível para iniciar o primeiro jogo, enquanto o A. corria e o M. 
ia atrás dele, o que por sua vez distraiu novamente o B. Este ciclo repetiu-se até que o 
M. se começou a focar na tarefa por insistência das estagiárias. A partir deste 
momento, tanto o B., como o M. participaram activamente nas tarefas, empenhando-
se para cumprir os objectivos. Já o A., com o seu comportamento de fuga e dificuldade 
em manter a atenção e compreensão, não participou plenamente nas tarefas 
propostas.  

Ambas as actividades propostas, de aquecimento e fundamental, não tendo 
sido a final realizada, correram conforme o planeado. Como já referido, apenas o A. 
não teve uma participação adequada nas tarefas, mostrando um comportamento de 
fuga na primeiras e não conseguindo responder às solicitações da segunda. O B. e o 
M. tiveram um comportamento adequado durante a sua participação, revelando-se 
motivados com ambas as tarefas. Principalmente na segunda, foi possível observar 
uma grande satisfação em ambas as crianças, percebendo-se que gostam de música. 
Contudo, tiveram uma grande dificuldade em reproduzir a estruturação rítmica 
segundo o ritmo da música. Foi, porém, mais fácil para as crianças produzirem uma 
estrutura rítmica simples (ooo_ooo_ooo) sem ouvirem a música, reproduzindo-a mais 
lentamente e acompanhando-a com uma contagem verbal em voz alta enquanto 
batiam as palmas – 1, 2, 3, PAUSA, 1, 2, 3, PAUSA, 1, 2, 3… O A. necessitou ajuda 
física constante, caso contrário não realizava os batimentos. 

Por fim, não havendo tempo para a actividade final, questionaram-se as 
crianças sobre o que queriam jogar na próxima sessão, dado o seu bom 
comportamento durante a actual sessão (actividade recompensa). 
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Nesta semana compareceram as três crianças na sessão, começando esta 
como combinado na semana anterior, nomeadamente pela actividade de recompensa 
– basquetebol. O planeamento não foi cumprido na íntegra, pois não houve tempo 
para realizar a relaxação final. 

A actividade inicial teve uma boa adesão das crianças, sendo esta uma 
recompensa pelo seu bom comportamento da semana anterior. Foi contudo um pouco 
difícil cumprir a regra imposta pelas estagiárias, uma vez que esta implicava a 
passagem da bola entre os colegas, em vez de atirá-la directamente ao cesto. Esta 
dificuldade sentiu-se mais por parte do M., sendo a dificuldade do A. a compreensão 
de que não podia andar se tivesse a bola na mão. O B., necessitando de alguma ajuda 
verbal, colaborou na actividade de forma adequada, apesar de sua grande dificuldade 
em manter a atenção no jogo. 

Durante a actividade fundamental, tanto o B., como o M., mostraram uma 
elevada motivação, participando activamente na sua ―caminhada para a guloseima‖, 
tentando ler o mapa adequadamente, de forma a iniciar o percurso. Também durante 
as tarefas se mostraram animados, empenhando-se em cada uma de forma a 
poderem transitar para a próxima. Ambos tiveram um comportamento bastante 
positivo. Já o A., foi com grande dificuldade que colaborou nas tarefas, mostrando um 
comportamento de fuga. Assim, foi realizando as tarefas aos poucos, sem 
compreender o sentido do mapa da sala. O A. apenas concretizou as actividades de 
equilibração e coordenação óculo-manual. A maior dificuldade apresentada pelo B. e 
pelo M. diz respeito à orientação espacial através do mapa e ainda à reprodução de 
estruturas rítmicas, apesar do M. mostrar um melhor desempenho neste último. 

Por fim, ao chegar à guloseima (prémio), foi possível fazer uma pequena 
reflexão com o M. acerca da sua recompensa, na medida que estava a recebê-la por 
ter conseguido concluir as tarefas com mérito e bom comportamento. A mesma 
conversa não foi possível com o B. e o A., pois a sua última actividade foi interrompida 
pela Prof.ª da UEE para que estes fossem almoçar mais cedo.  
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Nesta sessão apenas compareceram duas das três crianças participantes, uma 
vez que o A. se encontrava, de novo, doente. No que diz respeito ao planeamento, 
este foi cumprido na sua totalidade, havendo um maior controlo por parte das 
estagiárias na mudança de actividades. O quadro de pontos, descrito no respectivo 
planeamento, não foi utilizado. 

A actividade de aquecimento, semelhante à da sessão anterior, foi bastante 
bem recebida, havendo bastante empenho por parte das crianças na concretização 
dos passes e respectivos lançamentos para o alvo. Contudo, existiram alguns 
momentos de ruptura de atenção, nomeadamente o B., que se distraía e não 
acompanhava o total percurso da bola de ténis. Um outro aspecto a referenciar, foi o 
facto de, por vezes, os participantes terem dificuldades em cumprir as regras impostas 
pelas estagiárias, as quais implicavam o passe da bola cinco vezes entre todos, em 
alternativa de se atirar a bola directamente para o cesto. Esta dificuldade sentiu-se 
mais da parte do M.. O B,. necessitando de alguma ajuda verbal, colaborou na 
actividade de forma adequada, apesar da sua ligeira dificuldade ao nível da 
concentração/atenção. 

Na actividade fundamental, ―Corridas de objectos‖, tanto o B., como o M., 
mostraram um elevado grau de motivação, participando activamente na mesma. Deste 
modo, à indicação das estagiárias partiram em direcção aos respectivos arcos em 
busca dos objectos pedidos pelas mesmas. Na maioria, a escolha dos objectos foi 
concretizada correctamente, apesar de ainda surgirem dificuldades na compreensão 
de alguns dos conceitos trabalhados durante a tarefa. Neste sentido, foram 
necessárias algumas ajudas verbais. No que concerne aos modos de deslocamento e 
respectivos equilíbrios estáticos, este foram totalmente concretizados com êxito. 
Também durante esta tarefa, as crianças se mostraram animadas e empenhadas. 
Ambos tiveram um comportamento bastante positivo.  

Na reflexão final, a maior dificuldade apresentada pelo B. e pelo M. diz respeito 
à compreensão de que a folha fornecida pelas estagiárias correspondia à sala, para a 
respectiva organização dos objectos pela mesma. Deste modo, apesar do melhor 
desempenho do M. comparativamente ao B., existem elevadas lacunas na 
estruturação espacial.  
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Nesta sessão foram iniciados os procedimentos para realizar a avaliação final 
do desempenho Psicomotor e Comportamental destas crianças. Foi assim possível 
contar com a presença dos três alunos e cumprir o planeamento na íntegra, sendo 
possível avaliar e cotar todas as competências propostas para esta sessão (que 
podem ser consultadas no respectivo planeamento em anexo). 

Durante o aquecimento, todas as crianças participaram activamente, 
concretizando as tarefas propostas. Para isso, o M. e o B. necessitaram apenas de 
alguma ajuda verbal, mais no sentido de captar a sua atenção para a tarefa, não 
permitindo que dispersassem e mostrando assim um bom desempenho na execução 
das actividades. Já o A. necessitou de alguma ajuda física para conseguir cumprir os 
objectivos das actividades. Relativamente ao comportamento das crianças, estas 
mostraram-se cooperativas para com as estagiárias e colegas, conseguindo esperar 
pela sua vez para realizar os lançamentos e respeitando os outros. Principalmente no 
M. notou-se uma grande motivação quando acertava os lançamentos de forma 
adequada.   

 As crianças iniciaram o circuito (actividade fundamental) com motivação, 
colocando-se em fila para iniciarem as actividades em conjunto. Por sua vez, o A. teve 
de ser encaminhado de forma a não dispersar pela sala. Este mostrou uma grande 
dificuldade em focar a atenção nas actividades propostas ao longo do percurso, 
acabando por apenas realizar algumas, pois apesar de estar presente, não 
concretizava as solicitações das estagiárias. O B. e o M. foram seguindo o circuito 
realizando os deslocamentos e tarefas pedidas com sucesso, cada um ao seu ritmo. 
Também neste pontos, os alunos mostraram uma adesão positiva às actividades, 
evidenciando um comportamento adequado. Concluído o circuito, tal como prometido, 
foi dado espaço às crianças para que jogassem um pouco de basquetebol livremente, 
como forma de recompensa pelo seu bom comportamento. 
 De seguida realizou-se então o retorno à calma, pedindo às crianças que se 
mantivessem de pé, com os braços ao longo do corpo e olhos de fechado, para 
realizar e avaliar a prova do sentido cinestésico. Também nesta actividade o B. e o M. 
se mostraram receptivos, respondendo às solicitações da actividade. Ao A., uma vez 
que este não tem linguagem verbal, foi pedido que apontasse no seu próprio corpo 
algumas partes do corpo, não se obtendo porém uma resposta da sua parte. 
Identificadas as partes do corpo (pelo B. e M.) foi sugerido então que as crianças 
fossem desenhar o seu corpo, onde retratassem as partes do corpo anteriormente 
faladas. Nesta tarefa, o B. e o A. necessitaram de ajuda física, enquanto que o M. 
requereu de algumas dicas verbais, no sentido de completar o seu desenho 
adequadamente.   
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Esta sessão tratou de concluir a avaliação final dos itens psicomotores e 
comportamentais, iniciada na sessão anterior. Todas as crianças compareceram e 
participaram nas actividades propostas. Contudo, devido a uma maior agitação e 
consequente distracção das crianças, e do atraso das estagiárias reduzindo o tempo 
da sessão, o planeamento não foi cumprido na totalidade. Desta forma apenas se 
realizou o circuito, que pode ser consultado no planeamento em anexo. 

As crianças chegaram à sala bastante agitadas, tendo sido difícil 
concentrarem-se nas actividades propostas pelas estagiárias. Desta forma, cada um 
iniciou o circuito em postos diferentes, com excepção do A. que ia acompanhando o 
M.. Mais uma vez o A. evidenciou um comportamento de fuga não permanecendo nas 
tarefas e não conseguindo realizá-las na sua totalidade. O M. mostrou-se muito 
desatento e sem motivação para realizar as tarefas, revelando ainda alguns 
comportamentos de fuga, juntando-se assim ao A.. O B., apesar de não mostrar este 
comportamento evidenciado pelos seus colegas, encontrou-se bastante distraído, não 
concluindo também as tarefas na integra. 

Como já referido, tal como não houve tempo para a actividade de aquecimento, 
também não o houve para o retorno à calma. 

Devido à agitação e consequente distracção observada por parte das crianças 
foi considerado que estas não tiveram nas suas melhores condições para realizar os 
itens de avaliação, uma vez que este comportamento pode comprometer o seu 
desempenho nas tarefas. Assim, numa sessão posterior serão novamente avaliados 
estes itens, quando as condições de avaliação assim o permitirem. 
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Nesta sessão compareceram todas as crianças, tendo sido repetido o 
planeamento da sessão anterior, devido ao facto de este não ter sido cumprido, 
considerando-se que a agitação das crianças influenciou a avaliação dos itens 
observados. 

Desta vez o planeamento foi cumprido na íntegra, tendo as crianças concluído 
a sua avaliação. Quanto ao A., mais uma vez, não foi possível observar todos os itens 
de avaliação, uma vez que este mostrou alguma dificuldade na compreensão das 
instruções: Não realizou também as tarefas propostas, pelo seu comportamento de 
fuga. 

No aquecimento houve a participação de todas as crianças, apesar de o A. 
necessitar de ser moldado nos seus movimentos. Tanto o B. como o M. não 
necessitaram de ajudas, apenas mostrando algumas distracções. Todos eles estavam 
motivados e divertidos durante a actividade empenhando-se e concluído a tarefa com 
sucesso. 

Relativamente ao circuito, as crianças dividiram-se em dois grupos. Uma das 
estagiárias permaneceu com o B., enquanto a outra ficou a realizar as tarefas com o 
M. e o A., com o intuito de não se atrapalharem e não terem de esperar uns pelos 
outros nas tarefas. O B. empenhou-se nas tarefas solicitadas, concluindo a sua 
avaliação com sucesso e evidenciando um comportamento adequado. Também o M. 
teve um bom desempenho nas actividades, mostrando contudo alguns 
comportamentos de fuga para ir jogar à bola. Desta forma, a estratégia utilizada para 
que este se mantivesse e se empenhasse nas tarefas foi deixá-lo driblar a bola entre 
cada estação, se este tivesse um bom comportamento nas tarefas e as realizasse com 
atenção para não falhar. O A., mostrou-se distraído, com algumas fugas, tendo de ser 
moldado para concretizar as actividades. 

Por fim ,na actividade final, juntaram-se todas as crianças no chão, de costas 
para a parede para ter uma visão ampla da sala e assim fazer o desenho da mesma. 
O A., apenas desenhou as letras do seu nome, tendo o B. e o M. realizado o desenho 
da sala, necessitando contudo de um constante apoio verbal para repararem nos 
componentes da sala e os desenharem de seguida na folha. O B. necessitou ainda de 
ajuda física no desenho. Acabada a tarefa, como forma de recompensa pelo seu bom 
comportamento, as crianças jogaram com uma bola, passando-a entre elas com a 
mão.     
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Esta foi a última sessão de Psicomotricidade do ano lectivo, e concluídas as 
avaliações finais foi uma sessão de recompensa para as crianças se divertirem. Neste 
sentido as actividades foram escolhidas de acordo com o jogo que estas ao longo das 
sessões mostraram ter preferência – basquetebol. As actividades podem ser 
consultadas no planeamento em anexo. 

Todas as crianças estiveram presentes na sessão, participando e 
empenhando-se nas actividades com sucesso. Uma vez que as actividades escolhidas 
disseram respeito ao jogo que desde sempre as crianças revelaram um grande 
interesse – basquetebol – estas mostraram um grande agrado na sua execução. 
Sendo esta a última sessão foi também dada alguma liberdade para que as crianças 
se divertirem, o que também foi bastante positivo para as mesmas.  

No que respeita ao comportamento e participação das crianças, inicialmente o 
M. teve um comportamento desadequado, contrariando as solicitações das técnicas e 
não respeitando as regras. Posto isto, foi sentar-se durante uns instantes para reflectir 
sobre o seu comportamento, até voltar para a actividade e pedir desculpa às 
estagiárias e aos seus colegas por ter causado distúrbios na actividade. No decorrer 
da sessão, o M. melhorou o seu comportamento, mostrando um bom desempenho e 
cooperação, tanto com os colegas, como com as estagiárias. Durante a sessão, o A. 
evidenciou alguns comportamentos de fuga, participando contudo nas tarefas com 
ajuda das estagiárias para o manter focado nos objectivos. Desta forma, mostrou-se 
mais participativo do que o habitual. O B., como habitualmente, mostrou-se bastante 
participativo e com um comportamento adequado, apesar da sua grande facilidade em 
distrair-se e a sua falta de atenção/concentração.  

Por fim foi realizada uma pequena conversa de despedida, onde falamos 
acerca das actividades e sessões desenvolvidas. 
  

RELATÓRIO N.º 20 
 
 
ESCOLA: EB1/JI PRISTA MONTEIRO – TELHEIRAS           DATA: 15 DE JUNHO DE 2011                                           

PARTICIPANTES: A., B. E M.                                                 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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ANEXO VII 
(Relatório Final B) 
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  FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - UTL 
          CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) DA APPDA-LISBOA 

(Acreditado pelo aviso 22014 / 2008) 

APPDA-Lisboa 
Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo 

 
RELATÓRIO DE PSICOMOTRICIDADE 

 
Nome: B. 

Escola: EB/JI 1 Prista Monteiro – Telheiras 

Ano de escolaridade: 4.º Ano 

Técnicas: Inês Gonçalves e Sara Teixeira 

 
As sessões de Psicomotricidade decorreram entre Janeiro e Junho e foram da 

responsabilidade das técnicas estagiárias do CRI da APPDA-Lisboa. Estas foram 
realizadas no ginásio da escola em pequeno grupo de três elementos com a duração 
de 60 minutos. O seu objectivo prende-se com o desenvolvimento e potencialização 
das competências psicomotoras e comportamentais das crianças, através de 
actividades lúdicas. 

A Intervenção Psicomotora realizada envolveu vários momentos. Numa 
primeira fase, após um contacto inicial de apresentação e adaptação entre as crianças 
e as técnicas, foi realizada a avaliação das competências psicomotoras e 
comportamentais das crianças. Dos resultados desta avaliação foram redigidos os 
objectivos específicos, procedendo-se à intervenção tendo em consideração os 
mesmos. No final do 2.º Período escolar foi realizada uma avaliação intermédia de 
carácter informal, no sentido de verificar se a intervenção estava a seguir os contornos 
planeados ou se seria necessário algum reajustamento. No final do 3.º Período escolar 
foi realizada a avaliação final que visou constatar os progressos alcançados ao longo 
do ano lectivo no âmbito da Psicomotricidade.    

 
Com os dados da avaliação psicomotora e comportamental inicial, e atendendo 

às recomendações e necessidades indicadas pelas Professoras de Educação 
Especial, os objectivos gerais de intervenção foram: 

 Desenvolvimento de competências psicomotoras de: equilíbrio estático e 
dinâmico, lateralidade, noção do corpo, organização espácio-temporal, 
imitação, praxia global e fina e competências cognitivas;  

 Desenvolvimento de competências comportamentais: aumentar a 
participação, cooperação e permanência nas actividades; diminuir os 
comportamentos de oposição e fuga; trabalhar a compreensão e 
cumprimento de regras; e melhorar a relação com o adulto e com os 
colegas. 

 
 
No que respeita aos objectivos específicos, encontram-se divididos em dois 

âmbitos – competências psicomotoras e comportamentais – e cada um dos mesmos 
se encontra divido por domínios de desenvolvimento. Nas tabelas seguintes 
encontram-se assim os itens de desenvolvimento não cotados com sucesso na 
avaliação inicial, sendo desta forma objectivos de intervenção: 
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Competências Psicomotoras 

Objectivos específicos de intervenção 

Avaliação 
Final 

S E F 

Equilíbrio 
Estático 

Manter-se em pontas dos pés com os olhos abertos durante 10'' 
   

Permanecer em pé-coxinho com os olhos abertos durante 10’’ 
   

Permanecer em pontas dos pés com os olhos fechados durante 15’’ 
   

Permanecer em pé-coxinho com os olhos fechados durante 10'' 
   

Equilíbrio 
Dinâmico 

Saltar ao pé-coxinho direito e esquerdo numa linha recta de 5m 
   

Atravessar o banco sueco para trás 
   

Lateralidade 

Acenar com a mão direita, esquerda e indicar o olho direito 
   

Executar 4 movimentos ao escutar uma ordem, e.g., ―coloca a tua mão 
direita na tua orelha esquerda‖    
Reconhecer partes do corpo no outro: ―toca a minha mão direita‖, ―toca 
a minha mão esquerda‖ e ―em que mão tenho a bola?‖    
Reconhecer e indicar 5 de 6 posições relativas de 3 objectos 
apresentados, e.g., ― a bola vermelha está à direita ou esquerda da 
bola verde?‖ 

   

Noção do 
Corpo 

Sentido cinestésico - indicar numa imagem ou no corpo do outro que 
partes do seu corpo estão a ser tocadas    

Realizar o desenho do corpo com cabeça, tronco e membros 
   

Organização 
Espácio-
temporal 

Reproduzir estruturas temporais 
   

Calcular as distâncias e ajustamentos dos planos motores 
   

Representar a estrutura da sala e seus componentes topograficamente 
   

Imitação 
Imitar pelo menos 6 de 8 movimentos, e.g., colocar a mão esquerda no 
olho direito, colocar a mão direita na orelha esquerda    

Motricidade 
Global 

Rastejar 
   

Saltar para tocar com os calcanhares nas mãos 
   

Coordenação 
Óculo-pedal 

Chutar uma bola intencionalmente para um alvo 
   

Pontapear uma caixa de fósforos ao pé-coxinho 
   

Coordenação 
Óculo-
manual 

Enfiar contas num fio 
   

Fazer um nó 
   

Traçar um labirinto com lápis 
   

Driblar e agarrar uma bola 
   

Encestar uma bola de ténis 
   

Agarrar uma bola lançada a 3m 
   

Motricidade 
Fina 

Fazer uma bola com papel 
   

Realizar o encaixe francês 
   

Desempenho 
Cognitivo 

Noções de: cima/baixo e frente/trás 
   

Noções de: dentro/fora e longe/perto 
   

Noção de longo/curto 
   

Identificar 3 formas geométricas 
   

Grelha 1: Objectivos específicos e avaliação final do perfil psicomotor - Bruno 

*Legenda: S – Sucesso; E – Emergente; F – Falha 
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Competências Comportamentais 

Objectivos específicos de intervenção 

Avaliação 
Final 

A LD S 

Relação 

Iniciar interacção social 

 
    

Contactar visualmente       

Mostrar reciprocidade no jogo       

Recorrer a tentativa-erro para se corrigir       

Trabalhar nas tarefas referentes à sua idade desenvolvimental com 
persistência       

Ambiente/ 
Material 

Ter capacidade de manter a atenção       

Mostrar motivação por recompensas concretas 

  
  

Mostrar motivação por recompensas intrínsecas 

 
    

Linguagem e 
Comunicação 

Expressar necessidades, desejos e preferências       

Emitir ecolália imediata 

   
Preservar palavras e sons 

   
Utilizar pronomes 

   Mostrar inteligibilidade da linguagem 

   Mostrar comunicação espontânea 

   Mostrar reciprocidade no diálogo       
Grelha 2: Objectivos específicos e avaliação final do comportamento - Bruno  

*Legenda: A – Adequado; LD – Ligeiramente Desadequado; S – Severo 

 

No que respeita às competências psicomotoras, durante a intervenção 
psicomotora com o B., incidiu-se predominantemente sobre o equilíbrio estático e 
dinâmico, praxia global (motricidade global e coordenação óculo-manual), lateralidade, 
motricidade fina e desempenho cognitivo. Relativamente aos aspectos 
comportamentais, trabalhou-se particularmente a relação e interacção com o outro, 
bem como o cumprimento de regras, participação e cooperação nas actividades. 
 

Desde inicio que o B. manifestou uma participação activa nas sessões, uma 
boa receptividade às técnicas e um comportamento adequado. Durante as tarefas 
propostas, a sua capacidade de atenção/concentração encontrou-se ainda aquém do 
esperado para a sua idade cronológica, o que se reflectiu no seu ritmo próprio de 
realização. Um outro aspecto importante de salientar é o facto de o B. se ter revelado 
cada vez mais empenhado e motivado na concretização das tarefas propostas à 
medida que lhe eram fornecidas diversificadas recompensas intrínsecas.  

A nível psicomotor, verificaram-se evoluções positivas nas áreas do equilíbrio 
estático e dinâmico, motricidade global, coordenação óculo-manual e motricidade fina, 
Estas competências foram trabalhadas em contexto de jogo, de equipa ou competição 
entre os alunos, ou através da concretização de circuitos. Relativamente à 
lateralidade, noção do corpo e coordenação óculo-pedal, apesar de se verificarem 
pequenos progressos, estas áreas necessitam ainda de algum trabalho de forma a se 
alcançar um melhor desempenho. Relativamente à estruturação espácio-temporal / 
imitação, estas áreas encontram-se ainda bastante comprometidas, necessitando de 



  

Página CVIII 
 

Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora – 2010/2011 

um maior enfoque. Ao nível do comportamento verificou-se uma melhoria em termos 
da relação e interacção com o outro e da expressão dos seus desejos. 

De futuro considera-se que a intervenção com o B. deverá continuar a ser em 
grupo e incidir a nível psicomotor, com o intuito de se obter um maior desenvolvimento 
pessoal e social. A nível comportamental deverá incidir-se predominantemente sobre o 
domínio da linguagem e comunicação. Uma recomendação para trabalhar com o B. 
será o constante reforço positivo – recompensas intrínsecas – aquando um bom 
desempenho. Sugere-se assim que os aspectos comportamentais continuem a ser 
trabalhados em paralelo com competências psicomotoras específicas, com maior 
incidência nas questões do equilíbrio estático, lateralidade, noção do corpo, 
coordenação óculo-pedal, estruturação espácio-temporal e imitação, tendo estas áreas 
uma fulcral importância no desenvolvimento, aprendizagem e competências 
académicas da criança. 
 
 
 

As técnicas estagiárias de Psicomotricidade do CRI da APPDA-Lisboa 

 

       Inês Gonçalves                                          Sara Teixeira                    a                                                                                 
 
 

Lisboa, 11 de Julho de 2011 
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ANEXO VIII 
(Grelha de Observação Aquática – V.) 
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LISTA DE VERIFICAÇÃO 
OBSERVAÇÃO PSICOMOTORA DE CRIANÇAS COM PERTURBAÇÕES DO 

ESPECTRO DO AUTISMO NO MEIO AQUÁTICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO UTILIZAR A LISTA DE VERIFICAÇÃO  

 A Lista de Verificação encontra-se dividida nas três Unidades seguintes: 
A – Adaptação ao meio Aquático; 
B – Perfil Psicomotor; 
C – Comportamento. 

 Preencha as informações relativas a cada criança no cabeçalho; 

 Recomenda-se que inicialmente seja aplicada a Unidade A para avaliar o 
nível de adaptação da criança ao meio aquático. Esta Unidade é de extrema 
importância para a organização da intervenção pelo técnico, pois fornece 
informações das capacidades e dificuldades do indivíduo no meio aquático, 
tornando a acção terapêutica mais segura, eficaz e adaptada. 

 A Unidade B é composta por itens que avaliam o perfil psicomotor da criança 
no meio aquático, encontrando-se, deste modo direccionada para os 
objectivos da intervenção psicomotora em meio aquático. 

 A Unidade C regista os comportamentos da criança, tendo em conta os três 
critérios de diagnóstico do DSM IV-TR para a Perturbação Autística: Défices 
da interacção social recíproca, Défices de comunicação e Comportamentos, 
Interesses ou actividades restritas e repetitivas.  

 Adicione comentários no espaço de observações, presente no fim da Lista de 
Verificação. 

 Cotação 
 
 

As capacidades nestes domínios são avaliadas através de um total de 128 itens e 
segundo os seguintes critérios: 

A – ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO 

 Nível 1 (X): A criança é dependente do técnico na água. Demonstra 
receio/medo ou insatisfação. 

 Nível 2 (X): A criança necessita de ajuda do técnico/ flutuadores ou de 
demonstração em algumas situações. Demonstra-se incomodada mas realiza 
as actividades. 

 Nível 3 (X): A criança é independente do técnico na água. Demonstra à-
vontade e satisfação. 

 Não observado (N/O): Quando o item não é observado, por motivos diversos. 

 

NOME: V.______________     GÉNERO: M  x  F  □         DATA DE NASCIMENTO: 02/02/2002      

DIAGNÓSTICO: Perturbação do Espectro do Autismo___  

ESCOLA/UEEA:_EB n.º3 da Bobadela______________    ANO DE ESCOLARIDADE: 3.º Ano 

RESPONSÁVEL OBSERVAÇÃO/PROFISSÃO: Inês Gonçalves e Sara Teixeira / Psicomotricistas 

RELAÇÃO COM O OBSERVADO: Técnicas de Psicomotricidade __           

DATA OBSERVAÇÃO INICIAL: Janeiro de 2011         DATA OBSERVAÇÃO FINAL: Maio de 2011 
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B – PERFIL PSICOMOTOR 

 Nível 1 (X): A criança não realiza a actividade, mesmo com ajuda ou após 
demonstrações. 

 Nível 2 (X): A criança realiza parte da actividade necessitando de ajuda ou de 
demonstrações. 

 Nível 3 (X): A criança realiza a actividade sem ajuda ou demonstração. 

 Não observado (N/O): Quando o item não é observado, por motivos diversos. 

 

C – COMPORTAMENTO 

 Adequado (A): O comportamento da criança é adequado para a idade 
(mental); 

 Ligeiro (L): O comportamento da criança é ligeiramente ou moderadamente 
desadequado. 

 Severo (S): Quando a qualidade, a intensidade e as manifestações do 
comportamento são claramente exageradas e perturbadoras, os 
comportamentos devem ser bizarros e desadaptados sem qualquer equívoco. 

 Não observado (N/O): Quando o item não é observado, por motivos diversos. 

 Não verbaliza (N/V): A cotar no domínio da comunicação. 

 

 

INTERPRETAR A LISTA DE VERIFICAÇÃO 

Uma lista de verificação é um instrumento de triagem, e as avaliações 
registadas reflectem as observações realizadas da criança. Os diferentes domínios 
ajudam a isolar alguma área específica ou dificuldade de modo a que possa 
desenvolver estratégias de intervenção apropriadas para as necessidades individuais 
da criança. 
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A. ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO (42 itens) 

 Avaliação 

Inicial 

Avaliação Final 

1 2 3 1 2 3 

1. ENTRADA NA ÁGUA (3 itens) 
 

- Entra na água transportado pelo técnico       

- Entra na água pela borda/escadas com auxílio       

- Entra na água pela borda/escadas, sozinho   X   X 

2. SAÍDA DA ÁGUA (3 itens) 
 

- Sai da água transportado pelo técnico       

- Sai da água pela borda/escadas, com auxílio       

- Sai da água pela borda/escadas, sozinho   X   X 

3. CONTACTO COM A ÁGUA (3 itens) 
 

- Agarra-se ao técnico manifestando receio e/ou 
insatisfação 

      

- Manifesta satisfação mas mantêm-se próximo do 
técnico 

      

- Manifesta satisfação e apresenta atitude de 
exploração 

  X   X 

4. REACÇÃO AO CONTACTO DA ÁGUA NA CARA (3 

itens) 

 

- Rejeita mostrando-se incomodado (vira a cara, 
chora, assusta-se, faz caretas) 

      

- Aceita, mas mostra algum desconforto  X     
- Aceita bem ou sem apresentar alteração do 

comportamento 
     X 

5. FLUTUAÇÃO (6 itens) 
 

Decúbito 
Ventral 

- Mostra receio em deitar-se em 
decúbito ventral 

      

- Flutua em posição de decúbito ventral 
com apoio e/ou recurso a flutuadores 

 X   X  

- Flutua em posição de decúbito ventral 
em autonomia  

      

Decúbito 
Dorsal 

- Mostra receio em deitar-se em 
decúbito dorsal 

      

- Flutua em posição de decúbito dorsal 
com apoio e/ou recurso a flutuadores 

 X   X  

- Flutua em posição de decúbito dorsal 
em autonomia 

      

6. FUNÇÃO RESPIRATÓRIA (6 itens) 
 

- Faz bolhinhas na superfície da água   X    X 

- Sopra um brinquedo que flutua na água   X   X 

- Fecha os lábios quando coloca a cara na água    X   X 

- Apanha objectos no fundo da piscina    X   X 

- Imerge na água em apneia   X    X 

- Abre os olhos quando imerge   X   X 

7. PROPULSÃO (4 itens) 
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- Desliza em decúbito ventral dando impulso na 
parede com recurso a flutuadores 

X    X  

- Desliza em decúbito dorsal dando impulso na 
parede com recurso a flutuadores 

X    X  

- Desliza em decúbito ventral dando impulso na 
parede, sem recurso a flutuadores 

X   X   

- Desliza em decúbito dorsal dando impulso na 
parede, sem recurso a flutuadores 

X   X   

8. DESLOCAMENTOS NA ÁGUA (9 itens) 
 

 
Na 

Vertical 

- Dependente do técnico       

- Necessita de apoio, flutuadores ou 
demonstração em algumas situações 

      

- Desloca-se de forma independente 
sem apoio ou recurso a flutuadores 

  X   X 

 
Decúbito 
Ventral 

- Desloca-se com apoio e flutuadores       

- Desloca-se sozinho (a) com recurso a 
flutuadores 

 X   X  

- Desloca-se de forma independente, 
sem apoio ou flutuadores 

      

 
Decúbito 

Dorsal 

- Desloca-se com apoio e flutuadores       

- Desloca-se sozinho (a) com recurso a 
flutuadores 

 X   X  

- Desloca-se de forma independente, 
sem apoio ou flutuadores 

      

9. IMERSÃO (5 itens) 
 

- Submerge a boca   X   X 

- Submerge o corpo na vertical uma vez, 
rapidamente 

  X   X 

- Submerge o corpo na vertical, em imersões 
rápidas e sucessivas 

 X   X  

- Submerge o corpo uma vez, lentamente    X   X 

- Submerge o corpo em imersões lentas e 
sucessivas 

X    X  
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B. PERFIL PSICOMOTOR (43 itens) 
 Avaliação 

Inicial 
Avaliação 

Final 

1 2 3 1 2 3 

1. TONICIDADE (3 itens) 
  

- Comportamento hipotónico na água   

- Comportamento eutónico na água X X 

- Comportamento hipertónico na água   

2.     LATERALIZAÇÃO (3 itens)   
- Reconhece a sua direita e esquerda   X   X 
- Reconhece a direita e esquerda no outro   X   X 
- Reconhece a direita e esquerda nos objectos NO    X  

3. EQUILIBRAÇÃO (8 itens) 
 

Equilíbrio 
Vertical 

- Anda na água   X   X 

- Mantém o equilíbrio vertical com 
apoio no solo 

  X   X 

 
Equilíbrio 

Ventral 

 

-  Mantém-se em decúbito ventral em 
equilíbrio, sobre colchão 

  X   X 

- Eleva a cabeça na posição de 
decúbito ventral sobre o colchão 

  X   X 

- Mantém o equilíbrio em decúbito 
ventral sem apoio ou flutuadores 

X    X  

Equilíbrio 
Dorsal 

-  Mantém-se em decúbito dorsal sobre 
o colchão 

  X   X 

- Deita a cabeça na posição de 
decúbito dorsal sobre a prancha 

  X   X 

- Mantém o equilíbrio em decúbito 
dorsal sem apoio ou flutuadores 

X    X  

4. NOÇÃO DO CORPO (3 itens) 
 

- Identifica 5 a 10 partes do corpo essenciais para as 
actividades aquáticas (ex: olhos, boca, nariz, 
pernas, braços, mãos, pés, cabeça) 

  X   X 

- Nomeia as partes do corpo em que foi tocado (a) 
(sentido cinestésico) 

  X   X 

- Reconhece as partes do corpo quando solicitadas 
para uma actividade aquática (ex: ―deita a cabeça 
na água‖; ―bater as pernas‖) 

  X   X 

5. ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL (8 itens) 
 

- Desloca-se na piscina segundo a direcção 
pretendida (ex: frente/trás) 

  X   X 

- Compreende a posição pretendida na piscina (ex: 
borda, fundo) 

  X   X 

 
 

Localiza objectos na 
piscina 

- Em cima NO    X  

- Em baixo NO    X  

- À frente NO    X  

- Atrás NO    X  

- À direita NO    X  

- À esquerda NO    X  

6. ESTRUTURAÇÃO TEMPORAL (6 itens) 
 

 - A espera   X   X 
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Consciência das 

relações de tempo 

- O antes X    X  

- O depois  X    X 

- O durante X   X   

- O agora   X   X 

- Ao mesmo tempo   X   X 

7. MOTRICIDADE GLOBAL (9 itens) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Coordenação  

- Lança uma bola de forma 
coordenada 

 X    X 

- Apanha uma bola de 
forma coordenada  

  X   X 

- Dá pontapés à superfície 
da água de forma 
coordenada 

 X    X 

- Move os braços em 
decúbito ventral de forma 
coordenada 

X   X   

- Move os braços em 
decúbito dorsal de forma 
coordenada 

X   X   

- Pontapeia estilo rã, 
coordenadamente 

X    X  

- Move ou bate as pernas 
em decúbito ventral de 
forma coordenada 

 X   X  

- Move ou bate as pernas 
em decúbito dorsal 
(pedala) de forma 
coordenada 

 X   X  

- Nada de forma 
coordenada, alternando 
coordenadamente os 
braços e as pernas 

X   X   

8. IMITAÇÃO (3 itens) 
 

- Imita/reproduz os sons de animais    X   X 

- Imita/ reproduz movimentos de motricidade global  X    X 

- Imita/reproduz a realização de bolhinhas na 
superfície da água 

  X   X 
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C. COMPORTAMENTO (43 itens) 

 Avaliação 
Inicial 

Avaliação 
Final 

A  L  S A L S 

1. INTERACÇÃO SOCIAL (18 itens) 

 

1.1 Com o técnico (7 itens)  
- Estabelece contacto visual com o (s) técnico (s) X   X   

- Demonstra independência afectiva do (s) 
técnico (s) 

X   X   

- Expressa satisfação quando próximo do (s) 
técnico (s) 

X   X   

- Partilha material com o (s) técnico (s) X   X   

- Interage com o (s) técnico (s), envolvendo-se 
em actividades 

X   X   

- Recusa a maioria das actividades propostas 
pelo (s) técnico (s) 

X   X   

- Respeita as regras  X  X   

1.2 Com os colegas (5 itens)   
- Estabelece contacto visual com o (s) colega (s) X   X   

- Demonstra independência afectiva do (s) 
colega (s) 

X   X   

- Expressa satisfação quando próximo do (s) 
colega (s) 

X   X   

- Partilha material com o (s) colega (s) X   X   

- Interage com o (s) colega (s), envolvendo-se 
em actividades 

X   X   

1.3 …no contexto de jogo (6 itens)  
- Jogo solitário  X   X   

- Jogo em pares  X   X   

- Jogo em grupo   X  X   

- Jogo exploratório/manipulativo com os objectos NO   X   

- Jogo Funcional/construtivo com os objectos X   X   

- Jogo Simbólico com os outros e objectos X   X   

2. COMUNICAÇÃO (6 itens) 

 

2.1 Manter uma conversação (3 itens)  
- Fala sem parar num monólogo X   X   

- Responde a perguntas   X  X   

- Inicia, continua e termina uma conversa   X  X  

2.2 Linguagem invulgar e repetitiva (3 itens) 
    

- Repete aquilo que os outros dizem (ecolália)  X  X   

- Repete palavras de vídeos, livros ou anúncios 
publicitários fora do contexto 

X   X   

- Usa palavras ou frases criadas por si X   X   

3. COMPORTAMENTOS, INTERESSES OU 

ACTIVIDADES RESTRITAS OU REPETITIVAS (19 
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itens) 

3.1 Interesses limitados (3 itens)  
- Apresenta interesse muito forte por 

determinadas actividades na água 
X   X   

- Dificuldade em abandonar determinadas 
actividades ou comportamentos na piscina 

X   X   

- Boa memória por pormenores da sessão  X  X   

3.2 Rotinas habituais (3 itens)  
- Facilmente perturbado por alterações mínimas 

de rotina 
X   X   

- Necessidade de ser avisado antecipadamente 
de possíveis alterações no decurso da sessão  

X   X   

- Fica altamente ansioso se as rotinas ou rituais 
não forem respeitados 

X   X   

3.3 Preocupação por partes de objectos (3 itens)  
- Usa o material da piscina de forma não 

contextualizada 
X   X   

- Mostra interesse por qualidades sensoriais de 
alguns materiais 

X   X   

- Mostra interesse por material que se mova na 
piscina (e.g. bolas) 

X   X   

3.4 Maneirismos motores/estereotipias (6 itens)  
- Chapinha com as mãos na água X   X   

- Apresenta posturas ou movimentos bizarros 
com as mãos 

X   X   

- Roda sobre si próprio na água  X   X   

- Balança o corpo na água X   X   

- Dá pequenos saltos na água X   X   

- Bate as pernas na água repetidamente e 
descontroladamente 

X   X   

4. OUTROS COMPORTAMENTOS (4 itens) 

 

- Comportamentos de auto-agressão X   X   

- Comportamentos de hetero-agressão X   X   

- Comportamentos de birra/disrupção X   X   

- Comportamentos de auto-estimulação sexual X   X   
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ANEXO IX 
(Planeamentos de Sessão de Grupo – V.) 
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FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - UTL 
CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) DA APPDA-LISBOA 

(Acreditado pelo aviso 22014 / 2008) 
                  APPDA-Lisboa 

 

 

 

 

 

OBJECTIVOS GERAIS DE SESSÃO: 
- Desenvolvimento do respeito a regras; 
- Aumento da interacção com o(s) técnico(s), com um maior envolvimento nas actividades; 
- Aumento da interacção com o(s) colega(s), com um maior envolvimento nas actividades; 
- Melhoria da cooperação nas actividades propostas. 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Inicial 
NOME DA ACTIVIDADE: ―A Roda‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Reacção ao 
contacto da 
água na cara 
 

2. Função 
Respiratória 
 

3. Imersão 
 

4. Noção do 
Corpo 

1.1. Devem mostrar níveis de 
conforto aquando o contacto 
da água na cara;  
2.1. Devem fazer bolinhas na 
superfície da água; 
3.1. Devem conseguir 
submergir o corpo na vertical, 
em imersões rápidas e 
sucessivas; 
3.2.  Devem conseguir 
submergir o corpo em 

1.1. Devem mostrar níveis de 
conforto aquando o contacto da 
água na cara;  
2.1. Devem conseguir fazer 
bolinhas na superfície da água, 
pelo menos uma vez em três 
tentativas; 
3.1. Devem conseguir 
submergir o corpo na vertical, 
pelo menos duas vezes em 
quatro, em imersões rápidas e 

As crianças dispõem-se em 
roda e devem realizar 
bolinhas na superfície da 
água. De seguida, devem 
submergir os seus corpos 
em imersões rápidas e 
sucessivas, seguindo-se 
imersões lentas e 
sucessivas. Por fim, ao 
serem tocados pelas 
estagiárias e técnica, 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

------ 

SESSÃO N.º 6 

PARTICIPANTES: B., C., L., S. E V.                                                       ESCOLA: EB N.º 3 DA BOBADELA 

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2011                                                     DURAÇÃO: 45’ 

TÉCNICA RESPONSÁVEL: DR.ª HELENA SOUSA    TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  



  

Página CXX 
 

Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora – 2010/2011 

 

5. Lateralização 
imersões lentas e sucessivas; 
4.1. Devem identificar partes 
do corpo essenciais para as 
actividades aquáticas; 
4.2. Devem nomear as partes 
do corpo em que são tocados; 
5.1. Devem reconhecer a sua 
direita e esquerda; 
5.2. Devem reconhecer a 
direita e a esquerda no outro. 

sucessivas; 
3.2. Devem conseguir 
submergir o corpo, pelo menos 
duas vezes em quatro, em 
imersões lentas e sucessivas; 
4.1. Devem identificar pelo 
menos 5 das 10 partes do 
corpo essenciais para as 
actividades aquáticas; 
4.2. Devem nomear pelo 
menos 5 partes do corpo em 
que são tocados; 
5.1. Devem reconhecer a sua 
mão direita e esquerda; 
5.2. Devem reconhecer a mão 
direita e esquerda nas 
estagiárias. 

devem nomear as partes 
do corpo tocadas 
essenciais para a 
realização das actividades 
aquáticas. Devem  também 
saber identificar a sua mão 
direita e esquerda, bem 
como a mão direita e 
esquerda das estagiárias. 

 
 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental (1) 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Corridas‖                 DURAÇÃO: 20’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Deslocamento

s na água 

 

2. Estruturação 

Temporal 

 

3. Motricidade 

Global 

1.1. Devem deslocar-se na 
piscina aos saltos para a 
frente; 
1.2. Devem deslocar-se na 
piscina aos saltos para trás; 
1.3. Devem deslocar-se na 
piscina em decúbito ventral; 
1.4. Devem deslocar-se na 
piscina em decúbito dorsal;  
2.1. Devem identificar 
relações de tempo (o antes, o 
depois e ao mesmo tempo); 
3.1. Devem mover ou bater as 

1.1. Devem deslocar-se, na 
vertical, aos saltos para frente 
sem parar ao longo de 50m; 
1.2. Devem deslocar-se, na 
vertical, aos saltos para trás 
sem parar ao longo de 50m; 
1.3. Devem deslocar-se na 
piscina com flutuadores e/ou 
apoio em decúbito ventral pelo 
menos ao longo de 25m; 
1.4. Devem deslocar-se na 
piscina com flutuadores e/ou 
apoio em decúbito dorsal pelo 

Dada indicação das 
estagiárias, as crianças 
devem colocar os rolos de 
esponja entre as pernas e 
atravessar a piscina aos 
saltos para a frente (50m) e 
para trás (50m). De 
seguida, devem retirar os 
rolos e colocá-los junto ao 
peito e debaixo dos braços, 
realizando o deslocamento 
em decúbito ventral com 
respectivo batimento de 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 
 Modelagem 

 Rolos de 
esponja 
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pernas em decúbito ventral de 
forma coordenada; 
3.2. Devem mover ou bater as 
pernas em decúbito dorsal de 
forma coordenada. 

menos ao longo de 25m.  
2.1. Devem conseguir 
identificar pelo menos 1 das 3 
relações de tempo. 
3.1. Devem conseguir mover ou 
bater as pernas em decúbito 
ventral de forma coordenada 
durante pelo menos 10s;  
3.2. Devem conseguir mover ou 
bater as pernas em decúbito 
ventral de forma coordenada 
durante pelo menos 10s. 

pernas ao longo de 50m. 
Por fim, devem colocar os 
rolos de esponja junto às 
costas e debaixo dos 
braços de forma a 
realizarem o deslocamento 
em decúbito dorsal ao 
longo de 50m. No 
desenvolvimento desta 
tarefa devem ser dadas 
indicações de quem inicia 
as tarefas antes, depois e 
ao mesmo tempo. 

 
 
MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental (2) 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Apanha-me…‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Função 
Respiratória 
 

2. Imersão 
 

3. Estruturação 
Espacial 

1.1. Devem soprar um 
brinquedo que flutue na água;  
1.2. Devem apanhar objectos 
no fundo da piscina; 
1.3. Devem abrir os olhos 
aquando a imersão; 
2.1. Devem submergir o corpo 
na vertical uma vez, 
rapidamente; 
3.1. Devem localizar objectos 
na piscina (em cima, em 
baixo, à frente, atrás, à direita 
e à esquerda). 

1.1. Devem soprar um 
brinquedo que flutue na água 
ao longo de um 1m de 
distância;  
1.2. Devem apanhar pelo 
menos um objecto do fundo da 
piscina; 
1.3. Devem conseguir abrir os 
olhos durante todo o tempo de 
imersão; 
2.1. Devem conseguir 
submergir totalmente e 
rapidamente o corpo na vertical 
pelo menos uma vez; 
3.1. Devem conseguir localizar 
objectos na piscina em pelo 
menos 3 das 6 posições 

Esta actividade consiste 
em deslocar um brinquedo 
flutuante ao longo da 
piscina até encontrar várias 
argolas no fundo da 
mesma, apanhando-as, 
imergindo assim o corpo e 
a cabeça. No 
desenvolvimento da tarefa 
são colocadas questões 
sobre a localização das 
respectivas argolas, 
nomeadamente em cima, 
em baixo, à frente, atrás, à 
direita e à esquerda, em 
relação ao disco flutuante. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 
 Modelagem 

 Discos 
 

 Argolas 
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possíveis (em cima, em baixo, à 
frente, atrás, à direita e à 
esquerda). 

 
 

MOMENTO DA SESSÃO: Retorno à calma 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Navegar no colchão‖                 DURAÇÃO: 5’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Equilibração 

 

2. Interacção 

Social 

1.1. Devem manter-se em 
decúbito ventral, em equilíbrio 
sobre o colchão; 
1.2. Devem elevar a cabeça 
na posição de decúbito ventral 
sobre o colchão; 
1.3. Devem manter-se em 
decúbito dorsal sobre o 
colchão;  
2.1. Devem partilhar material 
com o colega;  
2.2. Devem expressar 
satisfação quando próximo 
dos colegas; 
2.3. Devem realizar jogo em 
grupo. 

1.1. Devem manter-se em 
decúbito ventral, em equilíbrio 
sobre o colchão pelo menos 
durante 10 segundos; 
1.2. Devem elevar a cabeça na 
posição de decúbito ventral 
sobre o colchão pelo menos 
durante 10 segundos; 
1.3. Devem manter-se em 
decúbito dorsal sobre o colchão 
pelo menos durante 10 
segundos; 
2.1. Devem partilhar material 
com o colega de forma 
adequada; 
2.2. Devem expressar 
satisfação quando próximo dos 
seus colegas; 
2.3. Devem conseguir realizar 
adequadamente jogo em grupo. 
 

Deitados no colchão, 
inicialmente em decúbito 
ventral e depois em 
decúbito dorsal, as 
crianças devem relaxar à 
medida que as estagiárias 
deslocam o colchão ao 
longo da piscina. 

 Instrução 
verbal 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Colchão 
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FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - UTL 
CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) DA APPDA-LISBOA 

(Acreditado pelo aviso 22014 / 2008) 
                  APPDA-Lisboa 

 

 

 

 

 

OBJECTIVOS GERAIS DE SESSÃO: 
- Desenvolvimento do respeito a regras; 
- Aumento da interacção com o(s) técnico(s), com um maior envolvimento nas actividades; 
- Aumento da interacção com o(s) colega(s), com um maior envolvimento nas actividades; 
- Melhoria da cooperação nas actividades propostas. 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Inicial 
NOME DA ACTIVIDADE: ―A Roda‖                 DURAÇÃO: 5’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Reacção ao 

contacto da 

água na cara 

 

2. Função 

Respiratória 

 

3. Imersão 

 

1.1. Devem mostrar níveis 
de conforto aquando o 
contacto da água na cara;  
2.1. Devem fazer bolinhas na 
superfície da água; 
2.2. Devem imergir na água 
em apneia; 
2.3. Devem fechar os lábios 
quando colocam a cara na 
água; 
3.1. Devem conseguir 

1.1. Devem mostrar níveis de 
conforto aquando o contacto da 
água na cara;  
2.1. Devem conseguir fazer 
bolinhas na superfície da água, 
pelo menos duas vezes em 
quatro tentativas; 
2.2. Devem imergir na água em 
apneia, mostrando níveis de 
conforto; 
2.3. Devem fechar os lábios na 

As crianças dispõem-se em 
roda e devem realizar 
bolinhas na superfície da 
água. De seguida, à 
indicação das estagiárias, 
devem submergir os seus 
corpos em imersões 
rápidas e sucessivas. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

------ 

SESSÃO N.º 7 

PARTICIPANTES: B., C., L., S. E V.                                                       ESCOLA: EB N.º 3 DA BOBADELA 

DATA: 14 DE MARÇO DE 2011                                                                 DURAÇÃO: 45’ 

TÉCNICA RESPONSÁVEL: DR.ª HELENA SOUSA    TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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4. Imitação submergir o corpo na vertical, 
em imersões rápidas e 
sucessivas; 
4.1. Devem imitar/reproduzir a 
realização de bolhinhas na 
superfície da água. 

totalidade quando colocam a 
cara na água; 
3.1. Devem conseguir 
submergir o corpo na vertical, 
pelo menos duas vezes em 
quatro imersões rápidas e 
sucessivas; 
4.1. Devem conseguir 
imitar/reproduzir a realização de 
bolhinhas na superfície da água 
pelo menos duas vezes em 
quatro tentativas. 

 
 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental (1) 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Corridas‖                 DURAÇÃO: 20’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Deslocamento

s na água 

 

2. Flutuação 

 

3. Noção do 

corpo 

 

4. Estruturação 

Espacial 

 

5. Estruturação 

Temporal  

 

6. Motricidade 

1.1. Devem deslocar-se na 
piscina aos saltos para a 
frente; 
1.2. Devem deslocar-se na 
piscina aos saltos para trás; 
1.3. Devem deslocar-se na 
piscina em decúbito ventral; 
1.4. Devem deslocar-se na 
piscina em decúbito dorsal;  
2.1. Devem flutuar em 
posição de decúbito ventral; 
2.2.  Devem flutuar em 
posição de decúbito dorsal; 
3.1. Devem reconhecer as 
partes do corpo quando 
solicitadas para uma 
actividade aquática; 
4.1. Devem deslocar-se na 

1.1. Devem deslocar-se, na 
vertical, aos saltos para frente 
sem parar ao longo de 18m; 
1.2. Devem deslocar-se, na 
vertical, aos saltos para trás 
sem parar ao longo de 18m; 
1.3. Devem deslocar-se na 
piscina com flutuadores e/ou 
apoio em decúbito ventral pelo 
menos ao longo de 18m; 
1.4. Devem deslocar-se na 
piscina com flutuadores e/ou 
apoio em decúbito dorsal pelo 
menos ao longo de 18m.  
2.1. Devem flutuar em 
posição de decúbito ventral 
com recurso a flutuadores pelo 
menos durante 5s; 

Dada indicação das 
estagiárias, as crianças 
devem colocar os rolos de 
esponja entre as pernas e 
atravessar a piscina aos 
saltos para a frente e para 
trás, em ambas até ao fim 
da piscina e voltar. De 
seguida, devem retirar os 
rolos e colocá-los junto ao 
peito e debaixo dos braços, 
flutuando em decúbito 
ventral durante uns 
instantes, deslocando-se 
posteriormente em 
decúbito ventral com 
respectivo batimento de 
pernas até ao fim da 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 
 Modelagem 

 Rolos de 
esponja 



  

Página CXXV 
 

Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora – 2010/2011 

Global 

 

7. Imitação 

piscina segundo a direcção 
pretendida; 
4.2. Devem compreender a 
posição pretendida na piscina; 
5.1. Devem tomar 
consciência das relações de 
tempo (a espera, o antes, o 
depois, o durante, o agora e o 
ao mesmo tempo); 
6.1. Devem dar pontapés à 
superfície da água de forma 
coordenada; 
6.2. Devem mover os 
braços em decúbito ventral de 
forma coordenada; 
6.3. Devem mover os 
braços em decúbito dorsal de 
forma coordenada; 
6.4. Devem mover ou bater 
as pernas em decúbito ventral 
de forma coordenada; 
6.5. Devem mover ou bater 
as pernas em decúbito dorsal 
de forma coordenada; 
6.6. Devem pontapear 
estilo rã, coordenadamente; 
7.1. Devem Imitar/ reproduzir 
movimentos de motricidade 
global. 

2.2. Devem flutuar em 
posição de decúbito dorsal com 
recurso a flutuadores pelo 
menos durante 5s; 
3.1 Devem reconhecer as 
partes do corpo (cabeça, 
braços, pernas) solicitadas para 
a actividade; 
4.1. Devem deslocar-se na 
piscina segundo a direcção 
referida pelas estagiárias; 
4.2. Devem conseguir 
compreender a posição 
pretendida pelas estagiárias na 
piscina; 
5.1. Devem tomar consciência 
das relações de tempo (a 
espera, o antes, o depois, o 
durante, o agora e o ao mesmo 
tempo); 
6.1. Devem dar pontapés à 
superfície da água de forma 
coordenada durante pelo 
menos 10s; 
6.2. Devem mover os braços 
em decúbito ventral de forma 
coordenada durante pelo 
menos 10s; 
6.3. Devem mover os braços 
em decúbito dorsal de forma 
coordenada durante pelo 
menos 10s; 
6.4. Devem conseguir mover ou 
bater as pernas em decúbito 
ventral de forma coordenada 
durante pelo menos 10s;  

piscina e voltar. Por fim, 
devem colocar os rolos de 
esponja junto às costas e 
debaixo dos braços, 
flutuando durante uns 
instantes, deslocando-se 
de seguida em decúbito 
dorsal até ao fim da piscina 
e voltar. No decorrer da 
tarefa devem ser inseridos 
conceitos relativos a 
relações temporais (a 
espera, o antes, o depois, o 
durante, o agora e o ao 
mesmo tempo). 
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6.5. Devem conseguir mover ou 
bater as pernas em decúbito 
ventral de forma coordenada 
durante pelo menos 10s; 
6.6. Devem pontapear estilo rã, 
coordenadamente; 
7.1. Devem Imitar/ reproduzir 
adequadamente movimentos de 
motricidade global. 

 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental (2) 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Apanha-me…‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Função 

Respiratória 

 

2. Imersão 

 

3. Estruturação 

Espacial 

1.1. Devem apanhar 
objectos no fundo da piscina; 
1.2. Devem abrir os olhos 
aquando a imersão; 
2.1. Devem submergir o corpo 
na vertical uma vez, 
rapidamente; 
3.1. Devem localizar objectos 
na piscina (em cima, em 
baixo, à frente, atrás, à direita 
e à esquerda). 
 

1.1. Devem apanhar pelo 
menos dois objectos do fundo 
da piscina; 
1.2. Devem conseguir abrir os 
olhos durante todo o tempo de 
imersão; 
2.1. Devem conseguir 
submergir totalmente e 
rapidamente o corpo na vertical 
pelo menos duas vezes; 
3.1. Devem conseguir localizar 
objectos na piscina em pelo 
menos 3 das 6 posições 
possíveis (em cima, em baixo, à 
frente, atrás, à direita e à 
esquerda). 

As crianças devem 
encontrar várias argolas no 
fundo da piscina e apanhá-
las, imergindo assim o 
corpo e a cabeça. No final 
da tarefa são colocadas 
questões sobre a 
localização das respectivas 
argolas, nomeadamente 
em cima, em baixo, à 
frente, atrás, à direita e à 
esquerda, em relação a 
uma prancha segura pelas 
estagiárias. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 
 Modelagem 

 Pranchas 
 

 Argolas 
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MOMENTO DA SESSÃO: Retorno à calma 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Navegar no colchão‖                 DURAÇÃO: 5’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Equilibração 

 

2. Interacção 

Social 

1.1. Devem manter-se em 
decúbito ventral, em equilíbrio 
sobre o colchão; 
1.2. Devem elevar a cabeça 
na posição de decúbito ventral 
sobre o colchão; 
1.3. Devem manter-se em 
decúbito dorsal sobre o 
colchão;  
2.1. Devem partilhar material 
com o colega;  
2.2. Devem expressar 
satisfação quando próximo 
dos colegas; 
2.3. Devem realizar jogo em 
grupo. 

1.1. Devem manter-se em 
decúbito ventral, em equilíbrio 
sobre o colchão pelo menos 
durante 10 segundos; 
1.2. Devem elevar a cabeça na 
posição de decúbito ventral 
sobre o colchão pelo menos 
durante 10 segundos; 
1.3. Devem manter-se em 
decúbito dorsal sobre o colchão 
pelo menos durante 10 
segundos; 
2.1. Devem partilhar material 
com o colega de forma 
adequada; 
2.2. Devem expressar 
satisfação quando próximo dos 
seus colegas; 
2.3. Devem conseguir realizar 
adequadamente jogo em grupo. 

Deitados no colchão, 
inicialmente em decúbito 
ventral e depois em 
decúbito dorsal, as 
crianças devem relaxar à 
medida que as estagiárias 
deslocam o colchão ao 
longo da piscina. 

 Instrução 
verbal 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Colchão 
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FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - UTL 
CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) DA APPDA-LISBOA 

(Acreditado pelo aviso 22014 / 2008) 
                  APPDA-Lisboa 

 

 

 

 

 

OBJECTIVOS GERAIS DE SESSÃO: 
- Desenvolvimento do respeito a regras; 
- Aumento da interacção com o(s) técnico(s), com um maior envolvimento nas actividades; 
- Aumento da interacção com o(s) colega(s), com um maior envolvimento nas actividades; 
- Melhoria da cooperação nas actividades propostas. 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Inicial 
NOME DA ACTIVIDADE: ―A Roda‖                 DURAÇÃO: 5’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Reacção ao 

contacto da 

água na cara 

 

2. Função 

Respiratória 

 

3. Imersão 

 

1.1. Devem mostrar níveis de 
conforto aquando o contacto 
da água na cara;  
2.1. Devem fazer bolinhas na 
superfície da água; 
2.2. Devem imergir na água 
em apneia; 
2.3. Devem fechar os lábios 
quando colocam a cara na 
água; 
3.1. Devem conseguir 

1.1. Devem mostrar níveis de 
conforto aquando o contacto da 
água na cara;  
2.1. Devem conseguir fazer 
bolinhas na superfície da água, 
pelo menos duas vezes em 
quatro tentativas; 
2.2. Devem imergir na água em 
apneia, mostrando níveis de 
conforto; 
2.3. Devem fechar os lábios na 

As crianças dispõem-se em 
roda e devem realizar 
bolinhas na superfície da 
água. De seguida, à 
indicação das estagiárias, 
devem submergir os seus 
corpos em imersões 
rápidas e sucessivas. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

------ 

SESSÕES N.º 8, 9 E 10 

PARTICIPANTES: B., C., L., S. E V.                                                       ESCOLA: EB N.º 3 DA BOBADELA 

DATA: 21 / 28 DE MARÇO E 02 DE MAIO DE 2011                                       DURAÇÃO: 45’ 

TÉCNICA RESPONSÁVEL: DR.ª HELENA SOUSA    TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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4. Imitação submergir o corpo na vertical, 
em imersões rápidas e 
sucessivas; 
4.1. Devem imitar/reproduzir a 
realização de bolhinhas na 
superfície da água. 

totalidade quando colocam a 
cara na água; 
3.1. Devem conseguir 
submergir o corpo na vertical, 
pelo menos duas vezes em 
quatro imersões rápidas e 
sucessivas; 
4.1 Devem conseguir 
imitar/reproduzir a realização de 
bolhinhas na superfície da água 
pelo menos duas vezes em 
quatro tentativas. 

 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental (1) 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Corridas‖                 DURAÇÃO: 20’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Deslocamento

s na água 

 

2. Flutuação 

 

3. Noção do 

Corpo 

 

4. Estruturação 

Espacial 

 

5. Estruturação 

Temporal  

 

6. Motricidade 

1.1. Devem deslocar-se na 
piscina aos saltos para a 
frente; 
1.2. Devem deslocar-se na 
piscina aos saltos para trás; 
1.3. Devem deslocar-se na 
piscina em decúbito ventral; 
1.4. Devem deslocar-se na 
piscina em decúbito dorsal;  
2.1. Devem flutuar em 
posição de decúbito ventral; 
2.2. Devem flutuar em 
posição de decúbito dorsal; 
3.1. Devem reconhecer as 
partes do corpo quando 
solicitadas para uma 
actividade aquática; 
4.1. Devem deslocar-se na 

1.1. Devem deslocar-se, na 
vertical, aos saltos para frente 
sem parar ao longo de 18m; 
1.2. Devem deslocar-se, na 
vertical, aos saltos para trás 
sem parar ao longo de 18m; 
1.3. Devem deslocar-se na 
piscina com flutuadores e/ou 
apoio em decúbito ventral pelo 
menos ao longo de 18m; 
1.4. Devem deslocar-se na 
piscina com flutuadores e/ou 
apoio em decúbito dorsal pelo 
menos ao longo de 18m.  
2.1. Devem flutuar em posição 
de decúbito ventral com recurso 
a flutuadores pelo menos 
durante 5s; 

Dada indicação das 
estagiárias, as crianças 
devem colocar os rolos de 
esponja entre as pernas e 
atravessar a piscina aos 
saltos para a frente e para 
trás, em ambas até ao fim 
da piscina e voltar. De 
seguida, devem retirar os 
rolos e colocá-los junto ao 
peito e debaixo dos braços, 
flutuando em decúbito 
ventral durante uns 
instantes, deslocando-se 
posteriormente em 
decúbito ventral com 
respectivo batimento de 
pernas até ao fim da 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 
 Modelagem 

 Rolos de 
esponja 
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Global 

 

7. Imitação 

piscina segundo a direcção 
pretendida; 
4.2. Devem compreender a 
posição pretendida na piscina; 
5.1. Devem tomar 
consciência das relações de 
tempo (a espera, o antes, o 
depois, o durante, o agora e o 
ao mesmo tempo); 
6.1. Devem dar pontapés à 
superfície da água de forma 
coordenada; 
6.2. Devem mover os braços 
em decúbito ventral de forma 
coordenada; 
6.3. Devem mover os braços 
em decúbito dorsal de forma 
coordenada; 
6.4. Devem mover ou bater as 
pernas em decúbito ventral de 
forma coordenada; 
6.5. Devem mover ou bater as 
pernas em decúbito dorsal de 
forma coordenada; 
6.6. Devem pontapear estilo 
rã, coordenadamente; 
7.1. Devem Imitar/ reproduzir 
movimentos de motricidade 
global. 

2.2. Devem flutuar em posição 
de decúbito dorsal com recurso 
a flutuadores pelo menos 
durante 5s; 
3.1. Devem reconhecer as 
partes do corpo (cabeça, 
braços, pernas) solicitadas para 
a actividade; 
4.1. Devem deslocar-se na 
piscina segundo a direcção 
referida pelas estagiárias; 
4.2. Devem conseguir 
compreender a posição 
pretendida pelas estagiárias na 
piscina; 
5.1. Devem tomar consciência 
das relações de tempo (a 
espera, o antes, o depois, o 
durante, o agora e o ao mesmo 
tempo); 
6.1. Devem dar pontapés à 
superfície da água de forma 
coordenada durante pelo 
menos 10s; 
6.2. Devem mover os braços 
em decúbito ventral de forma 
coordenada durante pelo 
menos 10s; 
6.3. Devem mover os braços 
em decúbito dorsal de forma 
coordenada durante pelo 
menos 10s; 
6.4. Devem conseguir mover ou 
bater as pernas em decúbito 
ventral de forma coordenada 
durante pelo menos 10s;  

piscina e voltar. Por fim, 
devem colocar os rolos de 
esponja junto às costas e 
debaixo dos braços, 
flutuando durante uns 
instantes, deslocando-se 
de seguida em decúbito 
dorsal até ao fim da piscina 
e voltar. No decorrer da 
tarefa devem ser inseridos 
conceitos relativos a 
relações temporais (a 
espera, o antes, o depois, o 
durante, o agora e o ao 
mesmo tempo). 
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6.5. Devem conseguir mover ou 
bater as pernas em decúbito 
ventral de forma coordenada 
durante pelo menos 10s; 
6.6. Devem pontapear estilo rã, 
coordenadamente; 
7.1. Devem Imitar/ reproduzir 
adequadamente movimentos de 
motricidade global. 

 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental (2) 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Os animais‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Função 

Respiratória 

 

2. Estruturação 

Espacial 

 

3. Imitação 

1.1. Devem soprar uma peça 
de puzzle que flutua na água; 
2.1. Devem deslocar-se na 
piscina segundo a direcção 
pretendida; 
3.1. Devem Imitar/reproduzir 
sons de animais. 

1.1. Devem soprar pelo menos 
uma peça de um animal de um 
lado ao outro da piscina; 
2.1. Devem conseguir deslocar-
se correctamente na piscina 
segundo a direcção 
referenciada pelas estagiárias; 
3.1. Devem conseguir imitar / 
reproduzir adequadamente pelo 
menos o som de um animal. 

De um conjunto de peças 
de puzzle, as crianças 
devem, à indicação das 
estagiárias, apenas 
seleccionar as que 
correspondem a animais e 
transportá-las através do 
sopro até ao outro lado da 
piscina. Ganha a actividade 
quem conseguir transportar 
mais animais até à outra 
margem. No final, cada 
uma das crianças deve 
reproduzir o som de cada 
um dos animais por si 
transportados de modo aos 
restantes puderem 
adivinhar o nome do 
animal. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 
 Modelagem 

 Peças de 
puzzle 
diversas 
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MOMENTO DA SESSÃO: Retorno à calma 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Navegar no colchão‖                 DURAÇÃO: 5’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Equilibração 

 

2. Interacção 

Social 

1.1. Devem manter-se em 
decúbito ventral, em equilíbrio 
sobre o colchão; 
1.2. Devem elevar a cabeça 
na posição de decúbito ventral 
sobre o colchão; 
1.3. Devem manter-se em 
decúbito dorsal sobre o 
colchão;  
2.1. Devem partilhar material 
com o colega;  
2.2. Devem expressar 
satisfação quando próximo 
dos colegas; 
2.3. Devem realizar jogo em 
grupo. 

1.1. Devem manter-se em 
decúbito ventral, em equilíbrio 
sobre o colchão pelo menos 
durante 10 segundos; 
1.2. Devem elevar a cabeça na 
posição de decúbito ventral 
sobre o colchão pelo menos 
durante 10 segundos; 
1.3. Devem manter-se em 
decúbito dorsal sobre o colchão 
pelo menos durante 10 
segundos; 
2.1. Devem partilhar material 
com o colega de forma 
adequada; 
2.2. Devem expressar 
satisfação quando próximo dos 
seus colegas; 
2.3. Devem conseguir realizar 
adequadamente jogo em grupo. 

Deitados no colchão, 
inicialmente em decúbito 
ventral e depois em 
decúbito dorsal, as 
crianças devem relaxar à 
medida que as estagiárias 
deslocam o colchão ao 
longo da piscina. 

 Instrução 
verbal 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

 Colchão 
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FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - UTL 
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(Acreditado pelo aviso 22014 / 2008) 
                  APPDA-Lisboa 

 

 

 

 

 

OBJECTIVOS GERAIS DE SESSÃO: 
- Desenvolvimento do respeito a regras; 
- Aumento da interacção com o(s) técnico(s), com um maior envolvimento nas actividades; 
- Aumento da interacção com o(s) colega(s), com um maior envolvimento nas actividades; 
- Melhoria da cooperação nas actividades propostas. 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Inicial 
NOME DA ACTIVIDADE: ―A Roda‖                 DURAÇÃO: 5’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Reacção ao 

contacto da 

água na cara 

 

2. Função 

Respiratória 

 

3. Imersão 

 

1.1. Devem mostrar níveis de 
conforto aquando o contacto 
da água na cara;  
2.1. Devem fazer bolinhas na 
superfície da água; 
2.2. Devem imergir na água 
em apneia; 
2.3. Devem fechar os lábios 
quando colocam a cara na 
água; 
3.1. Devem conseguir 

1.1. Devem mostrar níveis de 
conforto aquando o contacto da 
água na cara;  
2.1. Devem conseguir fazer 
bolinhas na superfície da água, 
pelo menos duas vezes em 
quatro tentativas; 
2.2. Devem imergir na água em 
apneia, mostrando níveis de 
conforto; 
2.3. Devem fechar os lábios na 

As crianças dispõem-se em 
roda e devem realizar 
bolinhas na superfície da 
água. De seguida, à 
indicação das estagiárias, 
devem submergir os seus 
corpos em imersões 
rápidas e sucessivas. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 

------ 

SESSÃO N.º 10 

PARTICIPANTES: B., C., L., S. E V.                                                       ESCOLA: EB N.º 3 DA BOBADELA 

DATA: 09 DE MAIO DE 2011                                                                 DURAÇÃO: 45’ 

TÉCNICA RESPONSÁVEL: DR.ª HELENA SOUSA    TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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4. Imitação submergir o corpo na vertical, 
em imersões rápidas e 
sucessivas; 
4.1. Devem imitar/reproduzir a 
realização de bolhinhas na 
superfície da água. 

totalidade quando colocam a 
cara na água; 
3.1. Devem conseguir 
submergir o corpo na vertical, 
pelo menos duas vezes em 
quatro imersões rápidas e 
sucessivas; 
4.1 Devem conseguir 
imitar/reproduzir a realização de 
bolhinhas na superfície da água 
pelo menos duas vezes em 
quatro tentativas. 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental (1) 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Corridas‖                 DURAÇÃO: 20’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Deslocamento

s na água 

 

2. Flutuação 

 

3. Noção do 

Corpo 

 

4. Estruturação 

Espacial 

 

5. Estruturação 

Temporal  

 

6. Motricidade 

Global 

1.1. Devem deslocar-se na 
piscina aos saltos para a 
frente; 
1.2. Devem deslocar-se na 
piscina aos saltos para trás; 
1.3. Devem deslocar-se na 
piscina em decúbito ventral; 
1.4. Devem deslocar-se na 
piscina em decúbito dorsal;  
2.1. Devem flutuar em 
posição de decúbito ventral; 
2.2. Devem flutuar em 
posição de decúbito dorsal; 
3.1. Devem reconhecer as 
partes do corpo quando 
solicitadas para uma 
actividade aquática; 
4.1. Devem deslocar-se na 

1.1. Devem deslocar-se, na 
vertical, aos saltos para frente 
sem parar ao longo de 18m; 
1.2. Devem deslocar-se, na 
vertical, aos saltos para trás 
sem parar ao longo de 18m; 
1.3. Devem deslocar-se na 
piscina com flutuadores e/ou 
apoio em decúbito ventral pelo 
menos ao longo de 18m; 
1.4. Devem deslocar-se na 
piscina com flutuadores e/ou 
apoio em decúbito dorsal pelo 
menos ao longo de 18m.  
2.1. Devem flutuar em posição 
de decúbito ventral com recurso 
a flutuadores pelo menos 
durante 5s; 

Dada indicação das 
estagiárias, as crianças 
devem colocar os rolos de 
esponja entre as pernas e 
atravessar a piscina aos 
saltos para a frente e para 
trás, em ambas até ao fim 
da piscina e voltar. De 
seguida, devem retirar os 
rolos e colocá-los junto ao 
peito e debaixo dos braços, 
flutuando em decúbito 
ventral durante uns 
instantes, deslocando-se 
posteriormente em 
decúbito ventral com 
respectivo batimento de 
pernas até ao fim da 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 
 Modelagem 

 Rolos de 
esponja 
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7. Imitação 

piscina segundo a direcção 
pretendida; 
4.2. Devem compreender a 

posição pretendida na piscina; 

5.1. Devem tomar consciência 
das relações de tempo (a 
espera, o antes, o depois, o 
durante, o agora e o ao 
mesmo tempo); 
6.1. Devem dar pontapés à 
superfície da água de forma 
coordenada; 
6.2. Devem mover os braços 
em decúbito ventral de forma 
coordenada; 
6.3. Devem mover os braços 
em decúbito dorsal de forma 
coordenada; 
6.4. Devem mover ou bater as 
pernas em decúbito ventral de 
forma coordenada; 
6.5. Devem mover ou bater as 
pernas em decúbito dorsal de 
forma coordenada; 
6.6. Devem pontapear estilo 
rã, coordenadamente; 
7.1. Devem Imitar/ reproduzir 
movimentos de motricidade 
global. 

2.2. Devem flutuar em posição 
de decúbito dorsal com recurso 
a flutuadores pelo menos 
durante 5s; 
3.1. Devem reconhecer as 
partes do corpo (cabeça, 
braços, pernas) solicitadas para 
a actividade; 
4.1. Devem deslocar-se na 
piscina segundo a direcção 
referida pelas estagiárias; 
4.2. Devem conseguir 
compreender a posição 
pretendida pelas estagiárias na 
piscina; 
5.1. Devem tomar consciência 
das relações de tempo (a 
espera, o antes, o depois, o 
durante, o agora e o ao mesmo 
tempo); 
6.1. Devem dar pontapés à 
superfície da água de forma 
coordenada durante pelo 
menos 10s; 
6.2. Devem mover os braços 
em decúbito ventral de forma 
coordenada durante pelo 
menos 10s; 
6.3. Devem mover os braços 
em decúbito dorsal de forma 
coordenada durante pelo 
menos 10s; 
6.4. Devem conseguir mover ou 
bater as pernas em decúbito 
ventral de forma coordenada 
durante pelo menos 10s;  

piscina e voltar. Por fim, 
devem colocar os rolos de 
esponja junto às costas e 
debaixo dos braços, 
flutuando durante uns 
instantes, deslocando-se 
de seguida em decúbito 
dorsal até ao fim da piscina 
e voltar. No decorrer da 
tarefa devem ser inseridos 
conceitos relativos a 
relações temporais (a 
espera, o antes, o depois, o 
durante, o agora e o ao 
mesmo tempo). 
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6.5. Devem conseguir mover ou 
bater as pernas em decúbito 
ventral de forma coordenada 
durante pelo menos 10s; 
6.6. Devem pontapear estilo rã, 
coordenadamente; 
7.1. Devem Imitar/ reproduzir 
adequadamente movimentos de 
motricidade global. 

 

 

MOMENTO DA SESSÃO: Actividade Fundamental (2) 
NOME DA ACTIVIDADE: ―Argolas e arcos‖                 DURAÇÃO: 10’ 

Domínios de 
Desenvolvimento 

Objectivos Critério de êxito Tarefas Estratégias Material 

1. Reacção ao 

contacto da 

água na cara 

 

2. Função 

Respiratória 

 

3. Imersão 

1.1. Devem mostrar níveis de 
conforto aquando o contacto 
da água na cara; 
2.1. Devem fechar os lábios 
quando colocam a cara na 
água; 
2.2. Devem apanhar objectos 
no fundo da piscina; 
2.3. Devem imergir na água 
em apneia; 
2.4. Devem abrir os olhos 
aquando a imersão; 
3.1. Devem submergir o corpo 
na vertical uma vez, 
rapidamente. 

1.1. Devem mostrar níveis de 
conforto aquando o contacto da 
água na cara; 
2.1. Devem conseguir abrir os 
olhos durante todo o tempo de 
imersão; 
Devem apanhar pelo menos 
dois objectos do fundo da 
piscina; 
2.2.  
3.1. Devem conseguir localizar 
objectos na piscina em pelo 
menos 3 das 6 posições 
possíveis (em cima, em baixo, à 
frente, atrás, à direita e à 
esquerda). 

De um conjunto de peças 
de puzzle, as crianças 
devem, à indicação das 
estagiárias, apenas 
seleccionar as que 
correspondem a animais e 
transportá-las através do 
sopro até ao outro lado da 
piscina. Ganha a actividade 
quem conseguir transportar 
mais animais até à outra 
margem. No final, cada 
uma das crianças deve 
reproduzir o som de cada 
um dos animais por si 
transportados de modo aos 
restantes puderem 
adivinhar o nome do 
animal. 

 Instrução 
verbal 

 Demonstração 

 Ajuda verbal 

 Ajuda física 

 Feedback 

 Reforço verbal 
 Modelagem 

 Peças de 
puzzle 
diversas 
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ANEXO X 
(Folha de Registo Diário do Desempenho Psicomotor do V.) 
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FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - UTL 
                           CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) DA APPDA-LISBOA 

                                         (Acreditado pelo aviso 22014 / 2008)  
           APPDA-Lisboa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO 
A.I. 

14/
03 

21/
03 

28/
03 

04/
04 

25/
04 

02/
05 

09/
05 

16/
05 

23/
05 

30/
05 

Reacção ao 
contacto da água 

na cara 

Aceitar bem ou sem apresentar 
alteração do comportamento 

           

Flutuação 

Flutuar em posição de decúbito ventral 
em autonomia 

           

Flutuar em decúbito dorsal em 
autonomia 

           

Função 
Respiratória 

Fazer bolhinhas na superfície da água            

Imergir na água em apneia            

Propulsão 

Deslizar em decúbito ventral dando 
impulso na parede com recurso a 

flutuadores 

           

Deslizar em decúbito dorsal dando 
impulso na parede com recurso a 

flutuadores 

           

FOLHA DE REGISTO 
 

NOME: V.      LOCAL: PISCINAS MUNICIPAIS DA PORTELA 

LOCAL: ESCOLA EB N.º 3 DA BOBADELA   DURAÇÃO: 45’ 

TÉCNICA RESPONSÁVEL: DR.ª HELENA SOUSA  TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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Deslizar em decúbito ventral dando 
impulso na parede, sem recurso a 

flutuadores 

           

Deslizar em decúbito dorsal dando 
impulso na parede, sem recurso a 

flutuadores 

           

Deslocamentos 
na Água 

Deslocar-se em decúbito ventral de 
forma independente, sem apoio ou 

flutuadores 

           

Deslocar-se em decúbito dorsal de 
forma independente, sem apoio ou 

flutuadores 

           

Imersão 

Submergir o corpo na vertical, em 
imersões rápidas e sucessivas 

           

Submergir o corpo em imersões lentas 
e sucessivas 

           

PERFIL PSICOMOTOR  

Lateralização 
Reconhecer a direita e esquerda nos 

objectos 
           

Equilibração 

Equilíbrio 
Ventral 

Manter o equilíbrio 
em decúbito ventral 

sem apoio ou 
flutuadores 

           

Equilíbrio Dorsal 

Manter o equilíbrio 
em decúbito dorsal 

sem apoio ou 
flutuadores 

           

Estruturação 
Espacial 

Localizar 
objectos na 

piscina: 

Em cima            

Em baixo            

À frente            

Atrás            

À direita            

À esquerda            

Estruturação 
Ter consciência 
das seguintes 

O antes            

O depois            
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Temporal relações de 
tempo: 

O durante            

Motricidade 
Global 

Coordenação 

Lançar uma bola de 
forma coordenada 

           

Dar pontapés à 
superfície da água 

de forma 
coordenada 

           

Mover os braços 
em decúbito ventral 

de forma 
coordenada 

           

Mover os braços 
em decúbito dorsal 

de forma 
coordenada 

           

Pontapear estilo rã, 
coordenadamente 

           

Mover ou bater as 
pernas em decúbito 

ventral de forma 
coordenada 

           

Mover ou bater as 
pernas em decúbito 

dorsal de forma 
coordenada 

           

Nadar de forma 
coordenada, 
alternando 

coordenadamente 
os braços e as 

pernas 

           

Imitação 
Imitar/ reproduzir movimentos de 

motricidade global 
           

COMPORTAMENTO     
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Interacção Social 

Com o técnico Respeitar as regras            

No contexto de 
jogo 

Conseguir jogar em 
grupo 

           

Realizar jogo 
exploratório/manipul

ativo com os 
objectos 

           

Comunicação 

Manter uma 
conversação 

Responder a 
perguntas 

           

Iniciar, continuar e 
terminar uma 

conversa 
           

Linguagem 
invulgar e 
repetitiva 

Não repetir aquilo 
que os outros dizem 

(ecolália) 
           

Comportamentos
, interesses ou 

actividades 
restritas 

Interesses 
limitados 

Boa memória por 
pormenores da 

sessão 
           

 

Cotação dos Itens de Adaptação ao Meio Aquático: 

 - Nível 1: A criança é dependente do técnico na água. Demonstra receio/medo ou insatisfação. 
 - Nível 2: A criança necessita de ajuda do técnico/ flutuadores ou de demonstração em algumas situações. Demonstra-se incomodada 
mas realiza as actividades. 
 - Nível 3: A criança é independente do técnico na água. Demonstra à-vontade e satisfação. 

  - Não observado   

 
Cotação dos Itens Psicomotores: 

 - Nível 1: A criança não realiza a actividade, mesmo com ajuda ou após demonstrações. 
 - Nível 2: A criança realiza parte da actividade necessitando de ajuda ou de demonstrações. 
 - Nível 3: A criança realiza a actividade sem ajuda ou demonstração. 

  - Não observado  
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Cotação dos itens Comportamentais: 

 - Adequado: O comportamento da criança é adequado para a idade (mental). 

 - Ligeiramente desadequado: O comportamento da criança é ligeiramente ou moderadamente desadequado. 

 - Severo: Quando a qualidade, a intensidade e as manifestações do comportamento são claramente exageradas e perturbadoras, os 

comportamentos devem ser bizarros e desadaptados sem qualquer equívoco. 

  - Não observado  
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ANEXO XI 
(Relatórios de Sessão de Grupo – V.) 
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Esta primeira sessão teve início às 11h00 e termo às 12h30. Incluiu 6 crianças 
– V., B., C., S., J. e W. – as duas educadoras, as duas auxiliares de educação, a 
técnica e as duas estagiárias. Inicialmente, sentados na mesa em roda, foi realizada 
uma pequena apresentação de todos os participantes, através do diálogo. 
Prosseguindo de seguida à leitura de diversos livros, alguns escolhidos pelas crianças 
e outros sugeridos pelas professoras. Contudo, é de referir que apenas duas das 
crianças participaram no contar das histórias com ajuda das professoras e da Dr.ª 
Helena, nomeadamente a B. e o V.. Estes manifestaram gosto e empenho pela 
actividade. Os restantes colegas permaneceram sentados na mesa, com excepção do 
S. que se mostrou um pouco mais agitado.  

A partir das 12h00 é importante salientar que algumas das crianças se foram 
ausentando da sala para almoçarem, designadamente o S. e a C..  
  

RELATÓRIO N.º 1 

 
 
ESCOLA: EB N.º 3 DA BOBADELA                 DATA: 18 DE OUTUBRO DE 2010                                            

PARTICIPANTES: B., C., J., S., V. E W. 

TÉCNICA RESPONSÁVEL: DR.ª HELENA SOUSA 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  



  

Página CXLV 
 

Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora – 2010/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neste dia a sessão foi completamente diferente da anterior. Depois da 
apresentação inicial conjunta, que teve como objectivo relembrar o nome das 
estagiárias, montou-se um pequeno circuito na sala. Circuito este constituído por arcos 
de diferentes cores (4 amarelos, 4 azuis, 4 verdes e 4 vermelhos), um túnel e dois 
blocos quadrados de esponja. Inicialmente, as crianças teriam de colocar 
intercaladamente o pé direito nos arcos azuis e o pé esquerdo nos arcos amarelos, 
depois saltariam a pé-coxinho nos arcos verdes e a pés juntos nos arcos vermelhos, 
passariam pelo interior do túnel e saltariam por cima dos blocos de esponja. Na 
continuação da sessão, o circuito foi modificado, nomeadamente os arcos, havendo 
uma mistura de todos os arcos, obrigando a um trabalho de memória e a uma atenção 
redobrada uma vez que cada cor do arco está associado a um movimento 
(anteriormente referido). Desta forma, o circuito iniciava-se com três arcos verdes, um 
amarelo e um azul, mais um verde, dois amarelos e dois azuis, dois vermelhos, um 
amarelo e um azul e os dois restantes vermelhos, seguindo-se o túnel e os blocos de 
esponja. 
 Estiveram presentes neste dia a B., a C., o S., o L. e o V.. O J. e o W. não vão 
continuar a participar nestas sessões, pelo menos por enquanto, participando noutro 
dia da semana para que estes fiquem com as regras bem interiorizadas antes de irem 
participar nas sessões. Outro aspecto importante de referir é que o S. apesar de estar 
presente nestas sessões, não as realiza juntamente com os outros meninos. Durante 
este tempo está com a professora Emília a realizar outras actividades. 
 Neste sentido, todas as crianças presentes executaram com êxito os circuitos 
apresentados. Todas elas necessitaram de ajudas físicas na última etapa do circuito, 
ou seja, no salto por cima dos blocos de esponja. Tentou-se, no entanto, ao longo da 
repetição da actividade, diminuir-se o nível de apoio para a concretização deste salto 
final, com o intuito de este se tornar mais autónomo. 

De forma mais individual a B. não apresentou quaisquer constrangimentos ao 
longo do circuito, revelando uma grande capacidade de atenção aquando a alteração 
deste.  
 O L. apresentou algumas dificuldades, necessitando de apoio físico 
principalmente no salto ao pé-coxinho. Denota-se também que é um pouco mais 
impulsivo que os restantes colegas. 
 O V. mostrou-se um pouco desatento e aéreo ao longo desta sessão. 
Necessitou de ajudas constantes, principalmente em lembrá-lo do que era para fazer 
em cada um dos arcos. No salto ao pé-coxinho ainda revela muitas dificuldades, 
pousando o pé suspenso muitas vezes no chão. 
 Por fim, a C. apenas realizou o circuito uma vez, passando por cima dos arcos 
a andar normalmente. No túnel atravessou-o depois de grande incentivo por parte de 
todos e nos blocos foi sustentada pela técnica e estagiária para atravessá-los. 
  

RELATÓRIO N.º 2 
 
 
ESCOLA: EB N.º 3 DA BOBADELA                 DATA: 25 DE OUTUBRO DE 2010                                            

PARTICIPANTES: B., C., L., S. E V. 

TÉCNICA RESPONSÁVEL: DR.ª HELENA SOUSA 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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A presente sessão foi baseada numa actividade planeada pelas estagiárias. 
Nesta participaram todas as crianças com excepção do S., que tal como na sessão 
anterior permaneceu com a professora Emília a fazer outras actividades. Pelo 
contrário, a C. mostrou-se bastante mais participativa do que na sessão anterior. 
 A actividade consistiu em dispor as crianças pela sala formado uma estrela – 
cada criança e a técnica formaram uma roda, ficando uma das estagiárias no meio da 
roda, com todos os elementos dentro do seu próprio arco. O objectivo da actividade 
resumiu-se a conseguir passar o balão por todos os participantes sem que este caísse 
no chão e apenas podendo usar uma parte do corpo especifica (que as estagiárias 
indicavam) para o efeito – mão direita, mão esquerda, pés e cabeça.  

Na prática, devido às capacidades das crianças, a actividade descrita no 
planeamento teve de sofrer algumas alterações. Assim, em vez de cada arco 
corresponder a uma parte do corpo, optamos por todas as crianças terem de passar o 
balão ao parceiro com a mesma parte do corpo. No sentido de conseguir que as 
crianças cumprissem com as regras do jogo (não sair do arco e tocar no balão apenas 
com a parte do corpo referida) introduzimos uma penalização – cada vez que uma 
criança infringisse uma regra tinha de se sentar e, desta forma, uma de cada vez foi 
saindo do jogo até ficar uma vencedora (neste caso a B.). Este recurso serviu também 
para criar um objectivo observável e alcançável para as crianças, que seria neste 
caso, encontrar um vencedor para o jogo. 

No que refere ao desempenho das crianças, todas elas, com excepção do S., 
aderiram com facilidade à actividade, inclusivamente a C.. Mostraram-se porém um 
pouco inquietos para começar a jogar com o balão, sendo necessário puxar pela sua 
atenção para ouvir e compreender as instruções do jogo. Foi ainda necessário recorrer 
à auto-instrução, de forma que as crianças além de recordarem as regras, as 
pudessem também assimilar. De início a dificuldade encontrada foi manter as 
crianças, cada uma dentro do seu arco, devido à sua impulsividade em ir atrás do 
balão. Contudo após um pouco de prática este objectivo foi alcançado.  

Após um tempo de jogo livre, colocou-se a primeira regra de apenas poder 
tocar no balão com a mão direita. Neste ponto o L. apresentou alguma dificuldade em 
distinguir a direita da esquerda, principalmente porque estava a imitar em espelho os 
participantes que estavam à sua frente. A estratégia encontrada para ajudar a 
distinguir a mão direita da esquerda baseou-se em desenhar uma estrela na mão 
direita. Desta forma, apenas se poderia tocar no balão com a mão da estrela. Para 
ajudar pedimos ainda que cada um colocasse a mãe esquerda atrás das costas. Neste 
ponto sempre que alguém tocasse com a mão esquerda ou saísse completamento do 
arco, teve de se sentar no chão até ficar um vencedor, que neste caso foi a B..  
A actividade continuou a decorrer e uma vez assimiladas as regras, não foram 
encontradas mais dificuldades. Contudo, decidimos retirar os arcos para passar o 
balão com os pés e de seguida apenas com a cabeça, tendo em conta a dificuldade da 
tarefa permitindo que as crianças se deslocassem de encontro com o balão. Por fim 
todas as crianças conseguiram realizar a actividade com sucesso, quando adaptada 
às suas capacidades, sendo que apenas a C. precisou de alguma ajuda física no 
inicio, tendo esta sido reduzida ao longo da actividade.  

RELATÓRIO N.º 3 
 
 
ESCOLA: EB N.º 3 DA BOBADELA                 DATA: 08 DE NOVEMBRO DE 2010                                            

PARTICIPANTES: B., C., L., S. E V. 

TÉCNICA RESPONSÁVEL: DR.ª HELENA SOUSA 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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Neste dia, a sessão voltou a ter como base a actividade planeada pelas 
estagiárias na semana anterior com o intuito das crianças consciencializarem e 
solidificarem os objectivos da mesma. Deste modo, e à semelhança do que foi 
realizado, participaram todas as crianças com excepção do S., o qual permaneceu 
com a professora Emília a realizar outras actividades, bem como a almoçar. 

Desta forma, depois de se organizar a sala, a B., o L. e o V. sentaram-se no 
chão para relembrar a tarefa da semana anterior, bem como as suas respectivas 
regras (auto-instrução). Tanto a organização da actividade no espaço como os 
objectivos retratados foram semelhantes aos anteriores. Assim, a actividade consistiu 
em dispor as crianças pela sala formando uma estrela – cada criança, técnica e 
estagiária conjuntamente com a C. – formaram uma roda, ficando uma das estagiárias 
no meio da roda, com todos os elementos dentro do seu próprio arco. O objectivo da 
actividade resumiu-se em conseguir passar o balão por todos os participantes sem 
que este caísse no chão, apenas podendo usar uma parte do corpo específica (que as 
estagiárias indicavam) – mão direita, pé direito e cabeça – e tendo o balão de passar 
sempre pela pessoa que se encontrava no meio da roda. Contudo, caso alguma regra 
fosse quebrada – sair do arco ou tocar com outra parte do corpo sem ser a 
especificada – não havia um ―castigo‖, continuando todos os jogadores em jogo. 
Apenas eram alertados para tal e, uma vez que o balão funcionou como uma batata 
quente, eles próprios diziam que se tinham ―queimado‖. Também neste dia achámos 
melhor retirar os arcos para passar o balão com o pé direito e com a cabeça, tendo em 
conta a dificuldade da tarefa permitindo que as crianças se deslocassem de encontro 
ao balão. 

Quando foi pedida a revisão da sessão anterior, as crianças mostraram-se 
empenhadas e atentas para responderem correctamente às questões realizadas pela 
técnica, apesar da pequena desatenção manifestada antes de se sentarem no chão e 
após visionarem o balão mesmo antes da montagem do espaço. De seguida, e porque 
todas as crianças decidiram que seria melhor assinalar a mão a utilizar, a técnica 
realizou, mais uma vez, uma estrelinha na mão direita dos participantes, inclusive das 
estagiárias e professoras. Para ajudar ainda mais, pedimos que cada um colocasse a 
mãe esquerda atrás das costas. 

Relativamente ao desempenho propriamente dito das crianças, podemos dizer 
que estas se mostraram mais concentradas comparativamente à semana anterior, 
principalmente porque permaneceram quase sempre sem se distraírem e saírem do 
arco que os delimitava. Apenas o V. continua a ir muitas vezes com as duas mãos em 
direcção ao balão. O L. mostrou ter melhorado imenso o seu comportamento, 
mantendo-se bastante mais atento e cumpridor das regras. A C. mostrou-se, mais uma 
vez, bastante empenhada e participativa, batendo e mobilizando o balão sempre que 
este vinha na sua direcção apenas com uma ligeira ajuda da estagiária. Chegou até a 
batê-lo com o pé sozinha e com a cabeça deu apenas um ligeiro toque com a ajuda da 
técnica.  
  

RELATÓRIO N.º 4 
 
 
ESCOLA: EB N.º 3 DA BOBADELA                 DATA: 15 DE NOVEMBRO DE 2010                                            

PARTICIPANTES: B., C., L., S. E V. 

TÉCNICA RESPONSÁVEL: DR.ª HELENA SOUSA 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  
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Ao chegarmos à sala, um pouco atrasadas, as crianças estavam juntamente 
com a professora Emília a lançar uma bola umas para as outras. Enquanto isso as 
estagiárias organizaram o percurso que iria fazer parte das actividades deste dia. Após 
a montagem do circuito e durante a explicação da actividade às crianças, foi 
necessário chamar a atenção do V. para aquilo que era referenciado. Todas as 
actividades foram se seguindo, acompanhadas das adaptações e regras que iam 
sendo introduzidas pelas estagiárias.  

O decurso das actividades foi bem sucedido, embora com o aumento da 
dificuldade das tarefas, também as crianças foram sendo confrontadas com alguma 
dificuldade a nível motor, principalmente no que diz respeito à tarefa de conduzir o 
balão pelo ar (pequenos batimentos com a mão). Nesta parte da actividade, a B. 
conseguiu concretizá-la com sucesso e sem ajudas. Já o L. mostrou alguma 
dificuldade em coordenar as duas funções – andar e conduzir o balão pelo ar. Assim, 
enquanto este se concentrava no balão, não andava ficando estanque. Já o V. 
andava, mas sem a preocupação em contornar os pinos e quando o fazia, tentava 
prender o balão entre os dedos sem o atirar ao ar (para conseguir levá-lo).  

As restantes actividades propostas foram executadas com sucesso por todas 
as crianças. Após o percurso, a pedido de algumas crianças, e tendo em conta que a 
C. participa quando se faz a actividade de passar o balão em roda uns para os outros, 
realizamos um pouco este jogo. À semelhança das sessões anteriores fizemos então 
uma roda, para jogar o balão, contudo, não impusemos regras sendo este um jogo 
recompensa final podendo as crianças jogar livremente, ainda que tivessem de 
respeitar os seus lugares. Assim a C. participou na actividade com sucesso e 
mostrando já alguma autonomia não necessitando de ajuda física para bater no balão, 
solicitando contudo que uma estagiária estivesse por trás dela para que se pudesse 
apoiar. Por fim, a pedido da B. realizamos também o jogo do Rei Manda como 
recompensa final, acabando por o ―Rei mandar arrumar o material‖ dando por 
encerrada a sessão.     
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Neste dia, a sessão foi demarcada pela ausência da técnica Helena, tendo toda 
a sessão sido delineada e dinamizada pelas estagiárias. Neste sentido, foi dado 
continuidade ao percurso da semana anterior e posteriormente, a introdução de uma 
nova actividade planeada pelas estagiárias. Na introdução do circuito recorreu-se, 
mais uma vez, à auto-instrução, uma vez que todos já sabiam a correspondência das 
cores dos arcos com o respectivo movimento a realizar, bem como as restantes 
tarefas constituintes do circuito. 

Desta forma, o circuito foi constituído por arcos que possibilitaram trabalhar o 
salto a pés juntos e a pé-coxinho e a noção de pé direito e pé esquerdo, pinos para 
contornar ao mesmo tempo que tinham de bater no balão de forma sucessiva sem o 
deixar cair no chão e um túnel, onde teriam de soprar o balão de forma a realizar a 
travessia completa do mesmo. Depois da execução do circuito, era dada a vez ao 
colega seguinte, tendo a ordem sido a seguinte: L., B. e V.. No final, a C., apesar do 
seu pequeno desacato com o V. aquando este terminava a travessia pelo túnel, 
também realizou o circuito com a ajuda de uma das estagiárias e da professora 
Fátima. 

De uma forma geral, esta actividade foi bem sucedida, sendo ainda a maior 
dificuldade encontrada no circuito a condução do balão por entre os pinos. Nesta parte 
da actividade, a B. voltou a conseguir concretizá-la com sucesso e sem ajudas. O L. 
voltou a mostrar algumas dificuldades, mas já revelou uma melhoria na coordenação 
das duas funções – andar e conduzir o balão pelo ar – não ficando estanque no lugar, 
apesar de necessitar de ajuda para realizar os batimentos. O V. também revelou 
alguns progressos, realizando os batimentos sem ajuda, precisando apenas de algum 
apoio para contornar os pinos. No que diz ainda respeito ao V., este necessita ainda 
de uma ligeira ajuda física nos saltos a pé-coxinho para não colocar o outro pé no 
solo.  

Dada por terminada esta actividade, deu-se início à segunda actividade 
planeada para este dia pelas estagiárias, nomeadamente a corrida de balões, descrita 
no respectivo planeamento. Deste modo, cada uma das crianças, a gatinhar, teve de 
conduzir o seu balão através do sopro para o arco da mesma cor do seu balão, que se 
encontrava na vertical a uns metros das crianças. Ao início a correspondência era 
directa, ou seja, o arco correcto encontrava-se em frente à criança com o balão 
correspondente. Ao fim de serem realizadas duas corridas, os arcos foram baralhados, 
de maneira a obrigar as crianças a deslocarem-se na diagonal, complicando assim a 
tarefa. 

Em relação à execução desta actividade, podemos referir que foi bem 
sucedida, havendo empenho de todas as crianças. É apenas de salientar que o L., por 
se mostrar um pouco impulsivo, não realizou a primeira corrida conjuntamente com os 
seus colegas, pois ficou de ―castigo‖. Depois de tal acontecimento, o L. mostrou-se 
mais calmo e respeitador do que foi sendo referido pelas estagiárias e professoras, 
dando-se por terminada a sessão. 
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Ao chegar à sessão ainda só estavam na sala a C. e o S., pois o V. 
encontrava-se em casa doente e a B. e o L. estavam no recreio. 

Depois de soar o toque de entrada, a B. e o L. chegaram à sala e foram junto 
com a técnica jogar computador. Enquanto isso a estagiária foi organizando o 
percurso e depois de este estar pronto a C. pegou na mão da estagiária e começou a 
realizar o percurso espontaneamente. Esta foi a surpresa agradável da sessão, pois 
normalmente a C. só faz o percurso após grande insistência e nem sempre o faz.  

Aproveitando o inicio da C., que, apesar de necessitar de muita ajuda física e 
de não conseguir colocar os pés dentro dos arcos na sequência pedida, concretizou o 
percurso, a B. e o L. começaram também a actividade. Assim, cada um (primeiro a B. 
e depois o L.) antes de iniciar o percurso realizou auto-instrução com base no circuito 
da última sessão, passando de seguida à parte prática. A B. realizou o percurso 
sozinha sem grandes dificuldades, sendo a parte que ela aplica maior esforço quando 
contorna os pinos com o balão. Já o L. mostrou-se um pouco impulsivo nos arcos, 
corrigindo essa impulsividade nas repetições do percurso. Mostrou também alguma 
dificuldade em controlar o balão ao contornar os pinos. Contudo, ambos concluíram o 
percurso com sucesso. 

De seguida foi feita uma roda com os adultos e crianças para fazer o balão 
circular entre todos pelo ar e apenas usando a mão direita para cada um. À medida 
que as regras eram desrespeitadas – usar a mão esquerda, sair do arco ou deixar o 
balão cair – o participante em questão tinha de se sentar até ficar um vencedor, neste 
caso a B.. A partir do momento em que o L. saiu do jogo ficou a ajudar a ver quem 
desrespeitava as regras, sendo sempre pedido que este explicasse porque cada 
pessoa ia perdendo.  
Por fim, a última actividade baseou-se na Corrida de Balões, tendo desta vez a 
participação da técnica e de uma estagiária. Nesta sessão o L. já não se mostrou tão 
impulsivo como na sessão anterior, usando no entanto por vezes as mãos para 
encaminhar o balão para o seu arco. Tal como o L., também a B. o fez. 
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Neste dia, apesar do regresso do V., a B. não marcou presença na sessão. 
Após a entrada e cumprimentos iniciais, procedeu-se à montagem do circuito planeado 
para este dia, semelhante aos anteriores. Na introdução do circuito recorreu-se, mais 
uma vez, à auto-instrução, uma vez que todos já sabiam a correspondência das cores 
dos arcos com o respectivo movimento a realizar, bem como as restantes tarefas 
constituintes do circuito – túnel e cadeiras em substituição dos pinos. Com as cadeiras 
à disposição, foi também sugerido às crianças que passassem por cima, subindo e 
descendo, e as contornassem simplesmente a correr.   

De uma forma geral, esta actividade foi bem sucedida, sendo ainda a maior 
dificuldade encontrada no circuito a condução do balão por entre as cadeiras. O L. 
apesar de algumas dificuldades na realização desta actividade, já revela uma melhoria 
na coordenação das duas funções – andar e conduzir o balão pelo ar. Por sua vez, o 
V. voltou a necessitar de alguma ajuda física para concretizar os batimentos, bem 
como alguma orientação para contornar as cadeiras sem lhes tocar. No que diz ainda 
respeito ao V., este necessita ainda de uma ligeira ajuda física nos saltos a pé-coxinho 
para não colocar o outro pé no solo. No restante percurso não houve acontecimentos 
a salientar. Relativamente à C., esta também realizou o percurso proposto, apesar de 
ainda não colocar correctamente os pés dentro dos arcos expostos, mesmo com ajuda 
física por parte da técnica e estagiárias.  

Contudo, no meio desta actividade surgiu um pequeno incidente, 
nomeadamente com o V. a puxar os cabelos à C.. Apesar de não ter sido com muita 
força a C. chorou, havendo uma breve interrupção na sessão. Durante esta 
interrupção o V. foi ler uma estória com a técnica e o L. esteve a realizar jogos com a 
estagiária em que lhe era solicitado a nomeação de várias cores. Um pormenor 
curioso notado pela estagiária prendeu-se com o facto de o L. mostrar uma maior 
dificuldade em distinguir a cor verde da vermelha, acertando as outras cores.  

Por fim, foi realizada uma das actividades planeadas anteriormente pelas 
estagiárias, nomeadamente a Corrida de Balões, tendo neste dia a participação da 
técnica e de uma das estagiárias. Como a técnica ainda não conhecia esta actividade, 
o L. e o V., com a ajuda das estagiárias, procederam à sua explicação. Assim, na 
prática desta actividade, o L. não se mostrou muito impulsivo, tocando, no entanto, 
algumas vezes o balão com as mãos para o redireccionar para o arco da cor do seu 
balão. O V. também deu alguns toques com a mão no balão pelo mesmo motivo que o 
L., concretizando, no entanto, a tarefa com sucesso. 

Depois de dada por terminada esta actividade, procedeu-se à arrumação do 
respectivo material usado, seguindo-se para o almoço. 
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Neste dia iniciaram-se as sessões de Psicomotricidade em meio aquático. 
Contudo, apenas estiveram presentes três dos seis participantes, estando os restantes 
doentes e por essa mesma razão, faltaram. A sessão realizou-se de um para um. Uma 
vez que ainda não conhecemos o comportamento destas crianças na sua totalidade 
em meio aquático, todo o planeamento inicial destas sessões será a cargo da Dr.ª 
Helena. A professora Emília e a auxiliar Antonieta permaneceram sentadas do lado de 
fora da piscina. 

Desta forma, depois da entrada das crianças no recinto e posteriormente, na 
piscina, a sessão teve o seguinte formato:  

 Colocação do rolo de esponja entre as pernas e posterior travessia da piscina 
aos saltos para a frente; 

 Colocação do rolo de esponja entre as pernas e posterior travessia da piscina 
aos saltos para trás; 

 Travessia da piscina em decúbito ventral com o rolo de esponja debaixo dos 
braços e batendo os pés; 

 Travessia da piscina em decúbito dorsal com um rolo de esponja debaixo dos 
braços e batendo os pés; 

 Dispostos em roda, circular uma bola atirando-a pelo ar para um colega à sua 
escolha, referindo o seu nome; 

 Procura de arcos de diversas cores no fundo da piscina, e sua respectiva 
recolha (para o L. e V.). 

 
De uma maneira geral, a sessão correu de forma positiva, uma vez que todos 

os participantes manifestaram uma grande familiaridade com este meio. Relativamente 
ao comportamento apresentado neste dia, não há nenhum acontecimento a salientar, 
uma vez que apenas o S. se mostrou mais agitado. Contudo, o seu comportamento foi 
controlado, tentando-se, sempre que possível, que este concretizasse as actividades 
propostas conjuntamente com os restantes colegas. Assim sendo, podemos dizer que 
o S. necessitou de um maior controlo, ao mesmo tempo que lhe era também cedido 
algum espaço para brincar com outros objectos, como bolas e bonecos. Necessitou 
ainda de bastantes ajudas físicas e reforços verbais. 

Por outro lado, o V. necessitou apenas de algumas ajudas físicas (apoio longo) 
nas deslocações em decúbito ventral e dorsal, tendo também sido fornecidos enormes 
reforços verbais. De uma forma geral, concretizou todas as actividades com êxito e 
empenho. 

Por fim, o L. também realizou todas as tarefas propostas com êxito, 
necessitando de algumas ajudas físicas (apoio curto), uma vez que não bateu os pés 
quando se encontrava em decúbito ventral e dorsal. Na última actividade, ficou um 
breve instante de ―fora‖, uma vez que apesar das inúmeras chamadas de atenção, 
raramente referiu o nome da pessoa a quem passava a bola. 
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Esta sessão contou com a presença de quatro participantes, estando os 
restantes doentes e por essa mesma razão, não marcaram presença neste dia. Mais 
uma vez, o planeamento desta sessão ficou a cargo da técnica. A professora Emília, 
juntamente com as duas auxiliares, permaneceu sentada do lado de fora da piscina, 
dando o respectivo apoio e responsabilizando-se pela hora de término da sessão. 

De forma semelhante à semana anterior, depois da entrada das crianças no 
recinto e posteriormente, na piscina, a sessão deteve o seguinte formato:  

 Colocação do rolo de esponja entre as pernas e posterior travessia da piscina 
aos saltos para a frente; 

 Colocação do rolo de esponja entre as pernas e posterior travessia da piscina 
aos saltos para trás; 

 Travessia da piscina em decúbito ventral com o rolo de esponja debaixo da 
barriga e prancha nas mãos, batendo sempre os pés; 

 Travessia da piscina em decúbito dorsal com um rolo de esponja debaixo dos 
braços e batendo os pés; 

 Relaxar, em decúbito dorsal, ao sabor das deslocações fornecidas pela 
técnica/estagiárias; 

 Procura de arcos de diversas cores no fundo da piscina, e sua respectiva 
recolha (para o L. e V.). 

 
Mais uma vez e de uma forma genérica, a sessão correu positivamente. 

Contudo, a B., na travessia da piscina em decúbito ventral e apesar dos inúmeros 
esforços por parte da técnica, recusou-se a tentar realizar esta actividade. Desta 
forma, apesar das actividades anteriores terem sido bem sucedidas, a B. foi convidada 
a ausentar-se da piscina por não querer realizar a tarefa e dessa forma, não poderia 
continuar. Sendo assim, saiu para o balneário com a professora Emília para tomar 
banho e vestir-se. Relativamente ao comportamento manifestado neste dia, não há 
nenhum acontecimento a salientar, uma vez que apenas o S. se mostrou mais agitado. 
Contudo, o seu comportamento foi controlado, tentando-se, sempre que possível, que 
este realizasse as tarefas propostas conjuntamente com os seus companheiros. Assim 
sendo, pode-se dizer que o S. voltou a necessitar de um maior controlo, ao mesmo 
tempo que lhe era também cedido algum espaço para brincar com outros objectos, 
nomeadamente bolas, bonecos e colchão. Várias também foram as ajudas físicas e os 
reforços verbais dados. 

O V. voltou a necessitar de apenas breves ajudas físicas nas deslocações em 
decúbito ventral e dorsal. Desta forma, podemos referir que este concretizou todas as 
actividades propostas com sucesso, sendo apenas necessários elevados reforços 
verbais para o V. não realizar pausas na execução das tarefas.  

Do mesmo modo, o L. também realizou todas as tarefas com êxito, 
necessitando de algumas ajudas físicas (apoio curto) nas deslocações em decúbito 
ventral e dorsal, agarrando-se aos braços ou pescoço da estagiária acompanhante. No 
agarrar dos arcos que se encontravam no fundo da piscina necessitou de ajuda física, 
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Esta sessão foi marcada pela ausência da Dr.ª Helena Sousa, sendo todas as 
actividades realizadas da responsabilidade das duas estagiárias. Quanto ao tempo útil 
de sessão, este ficou sensivelmente reduzido devido a algumas confusões na hora de 
início e término da mesma, pois ocorreram alterações desde a última visita desta 
escola. Relativamente ao planeamento, este seguiu a mesma linha de orientação das 
sessões anteriores, delineada pela técnica responsável. No que concerne aos 
participantes, contámos apenas com a presença de metade (três), estando dois deles 
doentes e o outro não possuía equipamento e por essa mesma razão, permaneceu na 
escola. Mais uma vez, a professora Emília e as duas auxiliares, permaneceram 
sentadas do lado de fora da piscina, dando algum apoio caso necessário e 
responsabilizando-se pela hora de término da sessão. 

Assim sendo, depois da entrada das crianças no recinto e posteriormente, na 
piscina, a sessão deteve o seguinte formato:  

 Dispostos em roda soprar sobre a água de forma a realizar ―bolinhas‖; 

 Dispostos em roda imergir a cabeça na água; 

 Colocação do rolo de esponja entre as pernas e posterior travessia da piscina 
aos saltos para a frente; 

 Colocação do rolo de esponja entre as pernas e posterior travessia da piscina 
aos saltos para trás; 

 Travessia da piscina em decúbito ventral com um rolo de esponja debaixo dos 
braços e batendo os pés; 

 Travessia da piscina em decúbito dorsal com um rolo de esponja debaixo dos 
braços e batendo os pés. 

De uma forma geral, esta sessão planeada pelas estagiárias correu bem, 
apesar da B., na travessia da piscina em decúbito ventral, se ter voltado a recusar a 
realizar a actividade, afirmando ter medo. Os esforços para a realização da actividade 
foram imensos, conseguindo-se apesar de tudo colocá-la por breves instantes na 
posição requerida. A deslocação é que se tornou mais complicada e por essa razão, a 
B. permaneceu a restante sessão a brincar com uma bola. As actividades anteriores 
foram todas bem sucedidas.  

No que concerne ao S., este revelou-se um pouco agitado, movimentando-se e 
debatendo-se, por diversas vezes, com as estagiárias. Contudo, tentou-se ao máximo 
controlar o seu comportamento e sempre que possível, realizava as tarefas propostas 
conjuntamente com as restantes crianças. Por diversas vezes, foi-lhe cedido tempo e 
espaço para usufruir de alguns bonecos e bola, mas o seu interesse por estes 
bonecos também se torna apenas temporário. Quanto às ajudas físicas e reforços 
verbais concedidos, estes foram inúmeros. 
De forma semelhante à sessão anterior, o L. realizou todas as actividades com êxito, 
necessitando de apoio físico nas travessias em decúbito ventral e dorsal. Mostra-se 
bastante empenhado na concretização das tarefas pedidas, mas ainda manifesta 
alguns receios, principalmente na posição de decúbito ventral. 
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Nesta sessão apesar da Dr.ª Helena Sousa já estar presente, não entrou na 
piscina por motivos de saúde. Desta forma, todas as actividades realizadas voltaram a 
ser da responsabilidade das duas estagiárias intervenientes nestas sessões. Quanto 
ao tempo útil de sessão, este foi cumprido na totalidade, apesar do S. ter abandonado 
a piscina mais cedo por se manifestar bastante agitado, manifestando 
comportamentos de hetero-agressão. No que concerne ao tipo de actividades 
realizadas, estas seguiram a mesma linha de orientação das sessões anteriores. 
Relativamente às crianças participantes, contámos com a presença de cinco das seis 
crianças possíveis. Quanto às professoras Emília e Fátima, às duas auxiliares e à 
técnica, podemos referir que permaneceram sentadas do lado de fora da piscina, 
dando algum apoio caso necessário e responsabilizando-se pela hora de término da 
sessão. 

Assim sendo, depois da entrada das crianças no recinto e posteriormente, na 
piscina, a sessão deteve o seguinte formato:  

 Dispostos em roda soprar sobre a água de forma a realizar ―bolinhas‖; 

 Dispostos em roda e de mãos dadas, realizar pequenos saltos; 

 Colocação do rolo de esponja entre as pernas e posterior travessia da piscina 
aos saltos para a frente; 

 Colocação do rolo de esponja entre as pernas e posterior travessia da piscina 
aos saltos para trás; 

 Travessia da piscina em decúbito ventral com um rolo de esponja debaixo dos 
braços e batendo os pés; 

 Travessia da piscina em decúbito dorsal com um rolo de esponja debaixo dos 
braços e batendo os pés. 

 Relaxar, em decúbito ventral, em cima de um colchão. 
 

De uma forma geral, apesar de a sessão não ter sido planeada com 
antecedência, procedeu-se de forma semelhante às sessões anteriores. Contudo, 
apesar do pequeno percalço com o S., a restante sessão correu positivamente. Este, 
por se revelar bastante agitado e até agressivo com a estagiária que o acompanhava 
foi encaminhado para os balneários com uma das professoras e auxiliar.  

Na travessia da piscina em decúbito ventral, a B. voltou a recusar a realização 
desta actividade apesar das inúmeras tentativas das estagiárias e de todas as tarefas 
anteriores terem sido concretizadas com êxito. No entretanto, a B. acompanhou os 
seus colegas nas deslocações mas realizou-as a fazer ―cavalinho‖.  

A C. participou pela primeira vez nestas sessões, revelando-se à vontade com 
este meio. Contudo, por vezes, revela-se bastante hipertónica dificultando um pouco o 
nosso trabalho. Na concretização das actividades propostas necessitou sempre de 
ajudas físicas, utilizando, por vezes, o material para além da sua respectiva função. 
Mostra ainda algumas dificuldades em bater os pés, realizando algumas interrupções 
na sua execução.  

Mais uma vez, o L. executou todas as tarefas com sucesso, necessitando 
apenas de apoio curto nos deslocamentos ventral e dorsal. Apesar do seu pouco à 
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vontade com este meio, mostra-se bastante empenhado e competitivo na 
concretização das tarefas pedidas pelas estagiárias e técnica. 

O V., de forma semelhante ao L., também necessitou de algumas ajudas 
físicas nas deslocações em decúbito ventral e dorsal (apoio longo), mas 
principalmente em decúbito dorsal. Assim, podemos referir que este concretizou todas 
as actividades propostas com sucesso, sendo apenas necessários grandes reforços 
verbais de modo a este não interromper a actividade em si.  
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Neste dia a Dr.ª Helena Sousa voltou a marcar presença no interior da piscina, 
permanecendo toda a sessão com o S.. Contudo, a organização e elaboração de 
todas as actividades da sessão ficou a cargo das duas estagiárias. Quanto ao tempo 
útil de sessão, este voltou a ser cumprido na totalidade, saindo todos os elementos do 
grupo ao mesmo tempo da piscina. No que concerne ao tipo de actividades realizadas, 
estas seguiram a mesma linha de orientação de todas as sessões anteriores. 
Relativamente às crianças participantes, contámos com a presença de quatro das seis 
crianças possíveis, faltando o A. e a B.. Quanto à professora Emília e às duas 
auxiliares permaneceram sentadas do lado de fora da piscina, dando algum apoio 
caso necessário e responsabilizando-se pela hora de término da sessão. 

Assim sendo, depois da entrada das crianças no recinto e posteriormente, na 
piscina, a sessão deteve o seguinte formato:  

 Colocação do rolo de esponja entre as pernas e posterior travessia da piscina 
aos saltos para a frente; 

 Colocação do rolo de esponja entre as pernas e posterior travessia da piscina 
aos saltos para trás; 

 Travessia da piscina em decúbito ventral com um rolo de esponja debaixo dos 
braços e batendo os pés; 

 Travessia da piscina em decúbito dorsal com um rolo de esponja debaixo dos 
braços e batendo os pés; 

 Travessia da piscina em decúbito ventral com uma prancha e batendo os pés; 

 Dispostos em roda, circular uma bola atirando-a pelo ar para um colega à sua 
escolha, referindo o seu nome; 

De uma forma geral, a sessão correu positivamente, realizando-se todas as 
actividades previstas com êxito. Do mesmo modo, todos os participantes mostraram 
empenho na concretização das mesmas. O S. já se revelou menos agitado 
comparativamente à semana anterior, continuando apenas a acompanhar os seus 
companheiros nas duas actividades iniciais e na final. No restante tempo realizou 
bastante relaxação conjuntamente com a técnica – psicomotricidade relacional. 

A C. continua a revelar-se uma criança um pouco hipertónica, sendo sempre 
necessárias ajudas físicas para a concretização das actividades executadas. No que 
concerne ao material da piscina, esta voltou a utilizá-lo para além da sua respectiva 
função. Mostrou, mais uma vez, algumas dificuldades em bater as pernas, realizando 
algumas paragens na sua execução até recomeçar a fazê-lo de novo.  

O L. voltou a realizar todas as actividades com êxito, necessitando, mais uma 
vez, de apoio físico curto na posição de decúbito ventral e dorsal. Revela-se ainda 
bastante empenhado na concretização das tarefas pedidas, uma vez que apesar de o 
seu receio ainda estar patente, não se recusa a participar nas actividades propostas. 
Apresenta ainda um elevado espírito de competição nas tarefas concretizadas.  

Semelhantemente ao L., o V. necessitou de algumas ajudas físicas nas 
deslocações em decúbito ventral e dorsal, mas principalmente em decúbito dorsal. 
Assim, podemos referir que este concretizou todas as actividades com sucesso, mas 
foram necessários elevados reforços verbais de modo a que esta criança não 
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realizasse sucessivas pausas na execução das tarefas, por se mostrar um pouco 
preguiçosa. 
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Esta sessão não foi presenciada por todas as crianças, tendo apenas 
participado o V., o L. e a C.. Tendo em conta que também uma das estagiárias esteve 
ausente, a técnica Helena deu apoio directo à C. enquanto a estagiária acompanhou 
as restantes duas crianças. 

Quanto às actividades, de forma idêntica à sessão anterior, foram orientadas 
pela estagiária e seguiram a mesma estrutura observada nas sessões anteriores. As 
actividades e sua ordem são assim as seguintes:  

 Colocação do rolo de esponja entre as pernas e posterior travessia da piscina 
aos saltos para a frente; 

 Colocação do rolo de esponja entre as pernas e posterior travessia da piscina 
aos saltos para trás; 

 Travessia da piscina em decúbito ventral com um rolo de esponja debaixo dos 
braços e batendo os pés; 

 Travessia da piscina em decúbito dorsal com um rolo de esponja debaixo dos 
braços e batendo os pés; 

 Travessia da piscina em decúbito ventral com uma prancha e batendo os pés; 

 Dispostos em roda, circular uma bola atirando-a pelo ar para um colega à sua 
escolha, referindo o seu nome. 
 
Por fim, cada criança saiu da piscina na sua vez, quando solicitado pela 

estagiária e técnica. 
De uma forma genérica a sessão correu de acordo com o previsto, tendo todas 

as actividades sido concluídas com sucesso, sendo fornecidas todas as ajudas 
necessárias dependendo das necessidades de cada criança. Neste sentido a C. 
necessitou de uma ajuda física constante, o V. de algum apoio longo em decúbito 
ventral e bastante feedback verbal, e por fim o L. que necessita também de algum 
apoio curto ao nível dos deslocamentos em decúbito ventral e dorsal.  

A C. continuou a mostrar uma postura hipertónica o que dificultou a liberdade 
dos movimentos necessários para a realização dos deslocamentos solicitados. 
Contudo, a C. participou nas actividades com recurso às ajudas asseguradas pela 
técnica, concretizando todas as tarefas. Durante toda a sessão a C. teve um 
comportamento adequado. 

O L., não deixando de mostrar motivação e disponibilidade para a realização 
das actividades, continua a mostrar um grande receio no que toca aos deslocamentos 
em que é necessário elevar os pés ficando nas posições de decúbito dorsal e ventral. 
Assim, para a sua realização necessitou de apoio fornecido pela estagiária. Este 
mostrou, à semelhança das outras sessões, uma grande satisfação no que concerne 
às actividades em meio aquático e um comportamento adequado, mostrando também 
um grande espírito competitivo nas tarefas. 

Finalmente o V., sendo a criança que mostra um melhor desempenho nas 
actividades da piscina não necessita de tanta ajuda física como os colegas 
anteriormente referidos. Contudo, é uma criança que desvia a sua atenção com 
bastante facilidade, sendo assim necessários constantes reforços e feedbacks verbais, 
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no sentido de chamar a sua atenção para as actividades e assim não realizar 
paragens enquanto as realiza. Também o V. mostrou um comportamento adequado, 
cumprindo todas as actividades planeadas. 
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Nesta sessão voltaram a marcar presença as quatro crianças mais regulares 
na sua participação, nomeadamente a C., o L., o S. e o V. No que concerne à 
reorganização dentro da piscina, a técnica responsável acompanhou sempre o S., 
enquanto uma das estagiárias deu apoio directo à C. e a outra às restantes crianças, 
trocando-se de posições algum tempo depois. Relativamente à organização e 
elaboração das actividades da sessão, esta ficou a cargo das duas estagiárias, que 
planearam a sessão em virtude de aspectos a avaliar em todas as crianças, tendo o 
tempo útil de sessão sido cumprido na sua totalidade.  

Mais uma vez e de uma forma genérica, a sessão correu de acordo com o 
esperado, tendo as actividades sido concluídas com sucesso e sido fornecidas as 
ajudas fundamentais a cada uma das crianças. Neste sentido, tanto a C. como o S. 
necessitaram de uma ajuda física constante, enquanto o V. requereu de algum apoio 
longo em decúbito ventral e dorsal e bastantes reforços verbais, e o L. necessitou de 
algum apoio curto ao nível dos deslocamentos em decúbito ventral e dorsal.  

A C. continua a mostrar uma postura um pouco hipertónica, dificultando a 
liberdade dos movimentos necessários para a realização dos deslocamentos 
requeridos. Ainda agarrou o material de forma descontextualizada, mas participou em 
todas as actividades desenvolvidas. Não conseguiu realizar bolinhas aquando 
solicitado e não concretizou as imersões rápidas e sucessivas, nem as imersões 
lentas e sucessivas. Conseguiu deslocar algumas vezes o disco flutuante e apanhou 
as argolas com sucesso do fundo da piscina. Na relaxação manteve-se sentada, não 
se deitando nem em decúbito ventral, nem dorsal.  

O S., sempre acompanhado pela técnica, revelou-se pouco agitado, 
acompanhando, sempre que possível, os seus companheiros nas actividades, 
nomeadamente na roda, nos deslocamentos na vertical e na horizontal e na relaxação. 
Contudo, o deslocamento em decúbito ventral revela-se um pouco complicado de 
realizar com esta criança, uma vez que é uma criança agitada e impulsiva. Não 
realizou tanto as bolinhas, como as imersões rápidas e sucessivas e lentas e 
sucessivas. Também não deslocou nenhum disco flutuante ao longo da piscina, nem 
apanhou arcos no fundo da mesma. 

O L., não deixando de mostrar motivação, êxito e disponibilidade para a 
realização das actividades, continua a mostrar, tal como foi referido anteriormente, um 
grande receio nos deslocamentos onde é necessário elevar os pés do chão. Revelou 
ainda, à semelhança das outras sessões, uma grande satisfação e espírito competitivo 
nas tarefas. Ainda apresenta algumas dificuldades na realização de bolinhas na 
superfície na água, bem como em apanhar objectos no fundo da piscina e em realizar 
imersões rápidas e sucessivas. Quanto às imersões lentas e sucessivas não as 
conseguiu concretizar. No agarrar dos arcos que se encontravam no fundo da piscina 
necessitou de ajuda física, uma vez que ainda mostra bastante receio em colocar a 
cabeça em imersão, mostrando-se um pouco aflito quando regressa com o arco à 
superfície. No colchão desfrutou de um bom momento de calma e prazer. 

Finalmente o V., sendo a criança que mostra um melhor desempenho nas 
actividades da piscina não necessita de tanta ajuda física como os colegas 
anteriormente referidos. Apenas requereu de algum apoio físico longo nos 
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deslocamentos em decúbito ventral e dorsal. A sua falta de atenção constante, 
conduziu a constantes reforços e feedbacks verbais. Ainda apresenta algumas 
dificuldades na realização de bolinhas na superfície na água, bem como em realizar 
imersões rápidas e sucessivas. Relativamente às imersões lentas e sucessivas não as 
conseguiu concretizar. No agarrar das argolas que se encontravam no fundo da 
piscina não necessitou de qualquer ajuda, realizando a tarefa com total independência. 
No colchão, tal como o L., também desfrutou de um bom momento de calma e prazer.  
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Neste dia voltaram a marcar presença as mesmas quatro crianças da sessão 
anterior, nomeadamente a C., o L., o S. e o V. No que concerne à reorganização 
dentro da piscina, a técnica responsável voltou a acompanhar o S., enquanto uma das 
estagiárias deu apoio directo à C. e a outra às restantes crianças, trocando-se de novo 
de posições a meio da sessão. Relativamente à organização e elaboração das 
actividades, estas ficaram a cargo das estagiárias, que planearam a sessão em virtude 
de aspectos a desenvolver e automatizar em todas as crianças, tendo o tempo útil de 
sessão sido cumprido na totalidade. Todas as tarefas realizadas podem ser 
consultadas no respectivo planeamento. 

De forma geral, esta sessão, planeada pelas estagiárias, decorreu de forma 
positiva, apesar de terem surgido alterações na organização da mesma. Deste modo, 
observa-se que a roda, com todas as actividades previstas para a mesma, foi 
realizada quase no final da sessão. Assim sendo, todas as actividades foram 
concluídas com sucesso, tendo também sido fornecidas todas as ajudas necessárias à 
execução das tarefas elaboradas. Neste sentido, tanto a C. como o S. necessitaram 
de uma ajuda física constante, enquanto o V. requereu de algum apoio longo em 
decúbito ventral e dorsal e bastantes reforços verbais. O L., por sua vez, necessitou de 
apoio curto ao nível dos deslocamentos em decúbito ventral e dorsal. 

A C. participou em todas as actividades desenvolvidas, apesar de não ter 
realizado bolinhas, nem as imersões aquando a formação da roda. Contudo, apanhou 
com sucesso as argolas colocadas no fundo da piscina e conseguiu deslocar-se em 
decúbito dorsal sem apoio, apenas com flutuador, cerca de 12m. Na relaxação 
manteve-se calma em decúbito ventral, sentando-se pouco tempo depois.  

O S., sempre acompanhado pela técnica, revelou-se apenas um pouco 
agitado, acompanhando, sempre que possível, os seus companheiros nas actividades. 
Não realizou tanto as bolinhas, como as imersões rápidas e sucessivas. Também não 
realizou a actividade que consistia em apanhar as argolas do fundo da piscina, 
permanecendo com a técnica a realizar deslocamentos e relaxação no colchão. 

Por sua vez, o L. continua a mostrar receio nos deslocamentos onde é 
necessário elevar os pés. Revelou ainda, à semelhança de outras sessões, uma 
grande satisfação, disponibilidade e espírito competitivo nas tarefas. Concretizou com 
apenas algumas dificuldades a realização de bolinhas, bem como o apanhar de 
objectos do fundo da piscina e a realização de imersões rápidas e sucessivas. Na 
relaxação manteve-se calmo. 

Por fim, o V. requereu apenas de algum apoio físico longo nos deslocamentos 
em decúbito ventral e dorsal. Do mesmo modo, ainda revela elevada falta de atenção 
nas instruções e na realização das tarefas, necessitando de constantes reforços e 
feedbacks verbais. Revelou ainda algumas dificuldades na realização de bolinhas, 
bem como em realizar as imersões rápidas e sucessivas. No apanhar dos arcos não 
necessitou de qualquer ajuda física. No colchão, tal como o L., também desfrutou de 
um momento calmo e sereno.  
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Este dia foi marcado pela ausência da técnica responsável que não pôde estar 
presente na sessão. Relativamente às crianças participantes, encontrámos as 
mesmas quatro crianças da sessão anterior, nomeadamente a C., o L., o S. e o V. 
Neste sentido, houve uma reorganização das estagiárias pelas crianças, onde uma 
delas acompanhou o S. na totalidade da sessão e a outra a C., fornecendo-se apoio 
aos restantes participantes sempre que necessário. No que concerne à organização e 
elaboração das actividades, estas ficaram novamente a cargo das estagiárias, que 
planearam a sessão em virtude de aspectos a desenvolver e automatizar em todas as 
crianças. Contudo, o planeamento não foi cumprido na totalidade por falta de tempo. 
Desta forma, ficou por realizar a segunda actividade fundamental. 

De forma geral, esta sessão correu de forma positiva. Contudo, a C. mostrou-
se um pouco agitada e irreverente e por essa mesma razão, foi um pouco difícil 
trabalhar com ela. Assim sendo, todas as actividades foram concluídas com sucesso, 
tendo também sido fornecidas todas as ajudas necessárias à execução das mesmas. 
Tanto o V. como o L., executaram de forma mais independente o deslocamento em 
decúbito dorsal. 
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Neste dia estiveram presentes quatro crianças, nomeadamente a C., o L., o S.  
e o V. Assim sendo, na organização das estagiárias e técnica pelas crianças, 
encontrámos a técnica com o S., uma das estagiárias com a C. e a outra com os 
restantes elementos, ou seja, com o L. e o V.. No que concerne ao planeamento 
elaborado pelas estagiárias, este não foi cumprido na totalidade por falta de tempo, 
por motivos de atraso da técnica e respectivas estagiárias. Desta forma, ficou por 
realizar a segunda actividade fundamental e o momento de relaxação. 

Apesar dos atrasos, esta sessão correu de forma positiva. Todos os 
participantes manifestaram um comportamento adequado, com excepção do S. que se 
revelou um pouco mais agitado comparativamente aos restantes colegas. Assim 
sendo, todas as actividades realizadas foram concluídas com sucesso, sendo 
fornecidas todas as ajudas necessárias à execução das mesmas.  

O V. executou de forma mais independente o deslocamento em decúbito 
ventral e dorsal, enquanto a C. requereu de mais apoio físico comparativamente à 
última sessão realizada. O S., tal como nas sessões anteriores, apenas concretizou a 
actividade inicial conjuntamente com os seus colegas, partindo depois para uma 
perspectiva mais relacional em meio aquático, com a técnica. O L. teve um 
desempenho idêntico ao das sessões anteriores, sendo contudo reduzida a ajuda 
física no deslocamentos em decúbito dorsal. 
  

RELATÓRIO N.º 18 
 
 
ESCOLA: EB N.º 3 DA BOBADELA                       DATA: 02 DE MAIO DE 2011                                            

PARTICIPANTES: C., L., S. E V. 

TÉCNICA RESPONSÁVEL: DR.ª HELENA SOUSA 

TÉCNICAS ESTAGIÁRIAS: INÊS GONÇALVES E SARA TEIXEIRA  



  

Página CLXVII 
 

Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora – 2010/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta semana todas as crianças compareceram na sessão. Assim, enquanto a 
técnica deu apoio directo ao S., a estagiária permaneceu dando apoio às restantes 
quatro crianças. No que concerne às actividades, estas foram realizadas quase na 
totalidade, cumprindo o planeamento definido pelas estagiárias com excepção da 
relaxação final. 

Esta sessão foi um pouco mais agitada atendendo à presença inabitual de 
todo o grupo na sessão. Contudo, de uma forma geral, as crianças apresentaram um 
comportamento adequado, concretizando as tarefas solicitadas com empenho e 
sucesso. 

No primeiro momento de reunião da sessão, os participantes estavam ainda a 
brincar, mostrando-se um pouco agitados, acalmando quando chamados à atenção. 
Nesta todos colaboraram, sendo de salientar o facto da a C. ter já realizado bolhinhas 
adequadamente de baixo de água. Após este momento, o S. foi realizando 
deslocamentos na piscina em conjunto com a técnica, não participando nas 
actividades em conjunto com o grupo.  

As restantes crianças foram realizando as tarefas, aguardando uma pelas 
outras, tendo em conta a necessidade de apoios de cada um. Durante as tarefas, o V. 
mostrou uma maior autonomia, reduzindo quase completamento o apoio físico 
prestado, sendo a sua maior dificuldade a capacidade em manter a atenção. Também 
a C. realizou os deslocamentos, usando uma ajuda física bastante reduzida. O L. 
solicitou uma maior ajuda física, conseguindo ir deixando de a providenciar, 
conseguindo assim realizar as actividades, com um apoio longo e quase ausente, 
principalmente em decúbito dorsal. Contudo, este último mostra ainda um grande 
medo em realizar os deslocamentos horizontais, o que se torna um obstáculo para a 
autonomia nestas competências. A B., apesar da sua ausência nas sessões durante 
um grande período de tempo, manteve o mesmo comportamento, participando nas 
actividade que não envolvessem elevar os pés do fundo da piscina – deslocamentos 
horizontais ou flutuações. Desta forma, referiu ter medo e não quis participar, indo 
para junto da técnica Helena que estava com o S.. 

Nas restantes actividades todos participaram, com excepção do S., 
necessitando o L. e a C. de ajuda física para apanhar as argolas e para atravessar o 
arco. Neste último a B. foi a única que não mergulhou a cara para passar. 
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Esta semana foi marcada pela ausência da técnica responsável que não pôde 
estar presente, por ter uma reunião com outra escola. No que diz respeito às crianças 
participantes, ocorreram algumas ausências, estando apenas presente a C., o S. e o 
V. Neste sentido, houve uma reorganização das estagiárias pelas crianças, onde uma 
delas acompanhou o S. na totalidade da sessão e a outra a C.. O V. foi auxiliado pelas 
duas estagiárias sempre que foi necessário, uma vez que apresenta uma maior 
autonomia em comparação aos restantes colegas. No que concerne às actividades 
desenvolvidas, estas foram concretizadas na sua totalidade, sendo o planeamento 
delineado pelas estagiárias, cumprido. 

Nomeadamente ao comportamento manifestado pelas crianças, este foi 
adequado, apesar do S. inicialmente se ter mostrado um pouco agitado. Contudo, com 
o iniciar das tarefas propostas, acalmou e teve um comportamento exemplar. De uma 
forma geral, as actividades foram concretizadas com êxito e empenho. 

Na primeira actividade, é importante referenciar que o S. conjuntamente com a 
estagiária, colocou a boca por diversas vezes na água com o intuito de realizar 
bolhinhas. Ainda não as consegue concretizar com total sucesso, mas já sopra um 
pouco. Os restantes colegas, em grupo, concretizaram com sucesso esta actividade, 
apesar da C. também ainda apresentar algumas dificuldades. 

No restante decurso das actividades, o V. tornou-se mais autónomo, com 
menor ajuda física, principalmente nos deslocamentos em decúbito ventral e dorsal, 
uma vez que nos ―cavalinhos‖ apenas necessita de bastantes reforços verbais. O seu 
maior problema prende-se portanto com a dificuldade de permanência da atenção. Do 
mesmo modo, também a C. tem vindo a diminuir o nível de ajuda física necessária a 
concretização das actividades. O S., contrariamente à maioria das sessões, 
acompanhou os seus restantes companheiros nas tarefas, recorrendo a bastantes 
ajudas físicas. 

Na segunda actividade fundamental, as crianças apenas necessitaram que os 
dirigíssemos para o local correcto para colocação das peças do puzzle, visto que de 
uma forma geral todas as crianças tiveram um óptimo desempenho. 

No fim, na relaxação, todos as crianças interagiram e desfrutaram de um bom 
momento de calma e descontracção em cima do colchão. Contudo, apenas o V. se 
deitou em decúbito dorsal e ventral, tendo as restantes crianças permanecido em 
decúbito ventral ou sentadas. 
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Nesta semana todas as crianças compareceram novamente à sessão, bem 
como todas as técnicas. Deste modo, a técnica deu apoio directo ao S. e uma das 
estagiárias apoiou a C., enquanto a outra estagiária permaneceu com as restantes três 
crianças. No que concerne às actividades, estas foram realizadas quase na totalidade, 
cumprindo-se o planeamento definido pelas estagiárias com excepção do retorno à 
calma. 

No que se refere ao comportamento apresentado pelas crianças presentes, 
este revelou-se adequado, apesar do S. inicialmente se ter mostrado um pouco mais 
agitado, comparativamente aos seus colegas. De uma forma genérica, as actividades 
foram concretizadas com êxito e empenho, e as crianças revelaram-se participativas. 

Na primeira actividade realizada, todos os participantes se mantiveram 
empenhados, realizando as imersões da cara na água e as bolhinhas. Contudo, não 
efectuaram nem as imersões rápidas e sucessivas, nem as imersões lentas e 
sucessivas. Um outro aspecto importante de referenciar é o facto de tanto o S, como a 
C. continuarem a mostrar progressos na tentativa de realização de bolhinhas. Após 
este momento, o S., acompanhado pela técnica, foi realizando deslocamentos na 
piscina, não participando nas actividades em conjunto com o restante grupo.  

No restante decurso das actividades, apesar de o V. pedir constantemente 
ajuda nas deslocações em decúbito ventral e dorsal, este consegue realizá-las 
autonomamente, necessitando contudo de sucessivos reforços verbais. Na realização 
dos ―cavalinhos‖ também nos deparamos apenas com a necessidade de inúmeros 
reforços verbais, solicitando saltos bem altos. O seu maior problema prende-se 
portanto com a dificuldade em permanecer a atenção na actividade. Do mesmo modo, 
também a C. tem diminuído o nível de ajuda física necessária à realização das 
actividades, efectuando mesmo de forma autónoma o deslocamento em decúbito 
dorsal. O L. solicitou, mais uma vez, uma maior ajuda física comparativamente aos 
seus companheiros anteriores, devido ao seu elevado receio nos deslocamentos 
horizontais. Contudo, ao longo do tempo, estas ajudas físicas têm vindo a diminuir, 
evoluindo para um apoio longo. A B., apesar de manifestar um maior à vontade neste 
meio comparativamente ao início, ainda manteve o mesmo comportamento, 
participando nas actividade que não envolvessem elevar os pés do fundo da piscina – 
deslocamentos horizontais ou flutuações. Deste modo, afirmando ter medo, 
acompanhou os seus colegas nas deslocações e posteriores actividades, sem nunca 
elevar os pés.  

Na última tarefa concretizada, todas as crianças participaram, com excepção 
do S.. Apesar de a nenhuma delas ter sido fornecida ajuda física no apanhar das 
argolas, visto as apanharem correctamente, a B. apanhou-as com os pés. Ainda no 
decorrer da actividade, na colocação das argolas na posição referida pelas estagiárias, 
foram precisas diversas ajudas verbais a todos os participantes. 
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Neste dia, a B. não marcou presença, contrariamente às restantes crianças. 
As técnicas também estiveram todas presentes, apesar do atraso ocorrido por motivos 
externos às mesmas, nomeadamente trânsito. Assim, o planeamento elaborado pelas 
estagiárias para o presente dia, não foi cumprido na íntegra. Desta forma, apenas foi 
realizado um jogo de bola, que correspondeu à segunda actividade fundamental, 
tornando esta sessão um pouco mais livre. Relativamente à redistribuição das 
técnicas, uma das estagiárias permaneceu totalmente com a C., enquanto a outra 
estagiária e a técnica intervalaram o apoio individual ao S. e em grupo ao L. e ao V.  

Todas as crianças, de uma forma genérica, participaram activamente na 
actividade desenvolvida, desenvolvendo-se um bom momento de descontracção, 
interacção e brincadeira entre crianças e adultos. Contudo, o S. apenas acompanhou 
os colegas por um breve período de tempo, passando à posteriori para uma 
metodologia mais relacional, pois manifestava-se um pouco mais agitado 
comparativamente aos restantes. Por outro lado, a C. acompanhou, na maioria do 
tempo, os seus colegas, realizando inicialmente apenas bolhinhas e deslocamentos 
em decúbito ventral sem recurso a flutuadores, com a ajuda da técnica responsável 
pela mesma. 
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ANEXO XII 
(Relatório Final de Psicomotricidade Aquática do V.) 
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FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - UTL         

      CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) DA APPDA-LISBOA 
(Acreditado pelo aviso 22014 / 2008) 

APPDA-Lisboa 
Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo 

 
RELATÓRIO FINAL DE PSICOMOTRICIDADE AQUÁTICA 

 
Nome: V. 
Escola: EB1/JI n.º3 da Bobadela   
Técnica Responsável: Dr.ª Helena Sousa 
Técnicas Estagiárias: Inês Gonçalves e Sara Teixeira 
 

As presentes sessões de Psicomotricidade em meio aquático decorreram entre 
Janeiro e Junho e foram da responsabilidade das técnicas estagiárias do CRI da 
APPDA-Lisboa, tendo a supervisão da técnica de Educação Especial e Reabilitação 
do CRI da APPDA-Lisboa – Dr.ª Helena Sousa. Estas foram realizadas na Piscina 
Municipal da Portela e em pequeno grupo de cinco elementos, tendo a duração de 45 
minutos. O seu objectivo prendeu-se com a adaptação ao meio aquático, e com o 
desenvolvimento e potencialização das competências psicomotoras e 
comportamentais das crianças, através de actividades lúdicas e de natação. 
 Desde que começou as sessões de Psicomotricidade em meio aquático, o V. 
revelou ser uma criança simpática, afectuosa e bastante comunicativa. Desde o início 
das sessões que a criança evidenciou um grande à vontade e autonomia neste meio, 
sendo assim bastante participativo e empenhado nas actividades. Desde cedo, as 
ajudas físicas das técnicas foram retiradas, apesar de solicitar apoio físico ao ver os 
seus colegas requererem do mesmo. Neste sentido, e dado o seu grau de autonomia, 
as técnicas iam retirando a ajuda no decorrer da actividade. Do mesmo modo, foi 
necessário um constante reforço verbal, em virtude das suas sucessivas paragens 
devido à sua distracção e dificuldade de concentração.  
 No plano de intervenção foram estabelecidas três áreas principais a trabalhar, 
cada uma constituída por vários itens correspondentes a competências a adquirir. 
Neste sentido, ao longo do período de intervenção verificaram-se as seguintes 
progressões: 
 Adaptação ao Meio Aquático:  

Nesta área, melhorou o seu desempenho relativamente à reacção ao contacto 
da água na cara, num nível superior; na flutuação verificaram-se progressos, 
alcançando-se um nível intermédio; na função respiratória este mostrou, mais 
uma vez, uma boa performance, obtendo o nível superior; relativamente à 
propulsão, também esta sofreu alterações significativas, atingindo-se um nível 
intermédio; de igual modo, nos deslocamentos na água (na horizontal) foram 
observadas evoluções, com um nível intermédio; também em relação à 
imersão verificaram-se progressos, a nível intermédio. 

 Perfil Psicomotor: 
Relativamente à lateralização, já foi possível averiguar no V. o item em falta 
inicialmente, mantendo ele esta competência num nível intermédio, visto ainda 
apresentar algumas confusões entre a esquerda e a direita; no que respeita à 
equilibração, também se verificaram evoluções significativas, com o atingir do 
nível intermédio; na estruturação espacial, já foi possível observar todas as 
noções envolvidas, as quais se mantiveram a um nível intermédio; na 
estruturação temporal, em dois dos três aspectos envolvidos nesta subárea, foi 
verificável um nível superior de compreensão; em relação à motricidade global 
foram observados bons progressos, alcançando-se um nível superior em 
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alguns aspectos e um nível intermédio noutros; no que respeita à imitação, 
esta teve um bom desempenho, apresentando o nível superior. 

 Comportamento: 
No que diz respeito à interacção social, o V. melhorou bastante o seu 
desempenho, evidenciando ser uma criança com uma adequada interacção 
social; no âmbito da comunicação, foram visíveis evoluções significativas, 
apesar de ainda existirem algumas dificuldades nesta competência; por fim, em 
virtude dos comportamentos, interesses ou actividades restritas, a criança 
melhorou a sua performance, manifestando um comportamento adequado. 

  
De uma forma geral, o V. alcançou óptimos progressos nas diversas áreas 

descritas. Quando lhe foi dada maior autonomia e liberdade na piscina, foi observável 
um elevado nível de envolvência e bem-estar com este meio e uma maior interacção e 
relação com os outros. 
 


