
Criança: C. 

 

3ª Sessão 

Data: 5 de Janeiro de 2012 

Duração: 1 hora (10h30 – 11h30) 

Local: Externato de Santa Joana - Sala da Criança 

 

Esta foi a primeira sessão da C. após as férias de Natal. Quando cheguei ao Externato todos 

os meninos se encontravam no tapete a ouvir uma história, pelo que me sentei junto à criança e 

esperei que a história acabasse. Quando tal aconteceu, a Educadora Elvira disse para todas as 

crianças irem para uma salinha onde se encontram alguns brinquedos, para correrem um pouco 

antes do almoço, exceto a C. e outra criança que tinham um trabalho do dia anterior para acabar. 

Sentei-me, então, com a criança numa mesa e a Educadora Elvira deu uma folha com uma 

árvore de Natal, bem como uma caixa de lápis de cera, para a C. pintar. 

Esta foi uma atividade que se mostrou bastante do agrado da criança e a C. procurou, várias 

vezes, mudar de lápis de cera para que o desenho ficasse com muitas cores. Relativamente ao 

pintar dentro dos contornos da árvore de Natal, por vezes a C. pintava fora dos mesmos mas, 

sempre que se dizia que era para pintar “dentro da árvore de Natal”, a criança dirigia o lápis mais 

para o centro do desenho. Com esta atividade foi possível observar que a C. já possui a 

lateralidade bastante definida. Enquanto a caixa dos lápis de cera se encontrava à sua direita a 

criança automaticamente os ia buscar com a mão direita, no entanto, quando lhe comecei a 

colocar alguns lápis mais do seu lado esquerdo, a C. pegava neles com a mão esquerda mas, 

automaticamente, passava-os para a mão direita. 

Quando acabámos de pintar o desenho fomos um pouco para a sala dos brinquedos. Nessa 

sala procurei sentar-me com a C. no chão e fazer alguns jogos com a criança (como atirar uma 

lagarta com rodas para ela e pedir para esta fazer o mesmo para mim), mas a criança não se 

mostrou muito recetiva a nenhuma atividade que eu lhe propusesse, girando o corpo de modo a 

ficar de costas para mim sempre que eu me sentava à frente dela. 

Outra atividade que procurei fazer com a C. foi “tirar-lhe” os brinquedos com que esta estava a 

brincar e tentar que a criança se deslocasse para os ir buscar de volta, no entanto, sempre que eu 

lhe tirava alguma peça de lego (com que ela estava a brincar) a C., automaticamente dirigia a sua 

atenção para outro objeto. 

No final, e aproveitando uma peça que fazia barulho, consegui que a C. se esticasse para a 

alcançar duas vezes (à terceira vez já não tentou). 

Quando chegou a hora do almoço fui com a C. lavar as mãos e, depois, sentei-a na sua 

cadeira. É, ainda, de referir que antes das férias de Natal a cadeira da C. possuía uma placa 

antiderrapante para a criança não escorregar e que, agora, isso já não se verifica. 

  



 

 

 

Registo de Atendimentos 

Criança/Família: C.                                                                                                                        Responsável de Caso: Helena Rocha / Hélia Canudo 

Data Objetivos da Sessão Registo Observações 

 
30-04-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Desenvolver a motricidade global: 

 Treino da marcha autónoma; 

 Aumento da coordenação 
dos membros superiores. 

 

- Desenvolver a Cognição: 

 Procurar objetos escondidos. 

 

- Desenvolver a socialização: 

 Participação em brincadeiras 
que envolvam outras 
crianças. 

 

- Desenvolver da motricidade oro-
facial: 

 Seguir as bolas de sabão 
com o olhar; 

 Realização do movimento de 
soprar. 

 

Neste dia, quando cheguei á sala da C. a mesma 
encontrava-se um pouco desarrumada pelo que a educadora 
sugeriu que me dirigisse com a criança sozinha para a sala dos 
brinquedos. 

Aí, de forma a dar continuidade á sessão anterior, 
comecei por colocar a C. no triciclo e por fazer bolas de sabão 
para a criança tentar rebentar. Enquanto fazia bolas de sabão 
deixei que a C. tentasse soprar para fazer ela própria algumas 
bolas de sabão. 

Após esta atividade introduzi uma nova brincadeira com 
uma bola, a qual procurei que a C. chutasse, e um lençol com o 
qual começamos opor fazer o jogo do “cucu” em que me 
escondi e esperei que a C. me tentasse encontrar sendo que 
depois foi a C. a esconder-se. 

Por fim todas as crianças se dirigiram para a sala dos 
brinquedos e aproveitei o facto de estarem todas para fazer uma 
atividade que consistia em fazer a bola rolar por cima do lençol, 
não a deixando cair. Para esta atividade todas as crianças 
pegaram num pouco de tecido e abanaram-no para fazer a bola 
rolar. 

No fim desta atividade, e para terminar a sessão, todas 
as crianças se colocaram debaixo do lençol e a educadora fingiu 
ser o lobo mau soprando o mesmo para o afastar. Foi pedido a 
todas as crianças para soprarem também o lençol. 

 

Quando sugeri á C. para irmos para 
a salinha dos brinquedos sozinhas a criança 
aceitou bastante bem. Sentou-se no triciclo 
e assim que viu as bolas de sabão tentou ir 
atras delas para as rebentar. Após algum 
tempo perdeu o interesse nas mesmas e 
começou a andar no triciclo mas sem se 
dirigir par as bolas de sabão. É de referir 
que a C. rebentou algumas bolas de sabão 
e tentou soprar para fazer outras apesar de 
não ter conseguido fazer nenhuma. 

Já na atividade com o lençol a C. ria 
sempre que eu me escondia e tentou 
destapar-me para eu fazer “cucu”. Na vez 
de ela ser tapada, destapava-se 
imediatamente antes de eu a destapar. 

Quando fizemos a brincadeira em 
grupo, inicialmente, a C. pareceu gostar 
movendo os braços para cima e para baixo 
para abanar o lençol. No entanto, ao fim de 
algum tempo ficou cansada e soltou o 
mesmo não querendo voltar a agarrá-lo. 

Por fim voltou a ficar animada com a 
brincadeira do lobo mau e soprou várias 
vezes para fazer o lençol voar. 



Criança: S. 

 

4ª Sessão 

Data: 25 de Janeiro de 2012 

Duração: 1 hora (10h00 – 11h00) 

Local: Abrigo Infantil de Santa Maria de Belém - Sala da Criança 

 

Neste dia, quando cheguei à sala da S. foi-me dito que a sessão seria um pouco mais curta uma 

vez que a sala iria receber a visita de uma sala de crianças mais crescidas que tinham preparado 

umas músicas para cantar às crianças mais novas. 

Como a S. se encontrava a comer a fruta esperei que terminasse e, de seguida, dirigimo-nos para 

o espaço do tapete, uma vez que este se trata de um espaço mais sossegado, e demos início à 

atividade principal que tinha planeado para esse dia. 

Sentei-me com a S. a uma mesa que tinha sido colocada no espaço onde nos encontrávamos e 

passei-lhe o mesmo jogo de encaixes utilizado na sessão anterior. Neste dia a S. apresentava-se 

muito recetiva à minha presença e, quando lhe comecei a pedir para me dar determinadas peças que 

se encontravam no jogo começou a retirar exatamente as peças que lhe pedia, sem ser necessária 

qualquer ajuda. 

Quando todas as peças se encontravam fora dos seus encaixes passei a pedir à S. para as voltar 

a colocar nos locais corretos. Foi aqui que surgiram as grandes dificuldades da S. nesta atividade. Ao 

contrário da sessão anterior, pegou nas peças indicadas e dirigiu-as para o local correto onde as 

mesmas encaixavam, no entanto, apesar disto, não se mostrou capaz de as rodar para colocar na 

posição correta de encaixarem, pelo que tive de lhe fornecer alguma ajuda a nível físico rodando-lhe 

a mão e com ela as peças. No final, já na última peça, pareceu que a criança tentou rodar um pouco 

a peça, no entanto acabou por não a conseguir encaixar à mesma. 

De seguida, como as crianças da sala 7 ainda não tinham chegado, tive tempo para iniciar uma 

segunda atividade com a S.. Passei-lhe, então, o desenho de uma boneca com o qual procurei 

trabalhar a noção corporal da S. Ao fim de algum tempo a observar o desenho comecei a pedir à S. 

para me indicar várias partes do corpo da figura. Perguntei-lhe onde estava as orelhas, os olhos, o 

nariz, a boca, os braços e as pernas mas a criança apenas respondeu corretamente quando lhe pedi 

para fazer uma festinha nas pernas da menina. As restantes partes do corpo que lhe indiquei a S. não 

as conseguiu identificar. 

Procurei, ainda, que a S. identificasse algumas partes do corpo em si mesma e, mais uma vez, 

voltei a solicitar que me apontasse algumas partes em si mesma mas, mais uma vez, apenas tocou 

numa parte do seu corpo: o nariz. 

As crianças da sala 7 chegaram entretanto e a S. dirigiu-se para junto dos seus colegas. A 

estagiária que se encontra na sala da S. começou por contar uma história e, de seguida, as crianças 

da sala 7 iniciaram a sua apresentação de músicas com uma série de canções que envolviam mexer 

diferentes partes do corpo. Aproveitando este facto procurei que a S. fosse mexendo as partes do 



corpo que eram mencionadas mas a criança, apesar de se mostrar muito atenta às músicas não 

realizou os movimentos que lhe foram pedidos. 

A sessão terminou com a S. e os seus colegas a irem lavar as mãos para almoçar. Neste 

momento acompanhei a S. à casa de banho e procurei que a esta esfregasse as mãos para as lavar, 

sendo que a S. acabou por responder adequadamente ao que lhe foi pedido uma vez que realizou 

pequenos movimentos que, mesmo sendo ligeiros, espelharam a intenção de lavar as mãos. 

  



Registo de Atendimentos 

Criança/Família: S.                                                                                                                                                     Responsável de Caso: Hélia Canudo 

Data Objetivos da Sessão Registo Observações 

 
20-04-2012 

 
- Promoção da Autonomia: 

 Levar a colher a boca 
sozinha; 

 Segurar o copo 
sozinha (com as duas 
mãos), enquanto bebe; 

 Esfregar as mãos 
sozinha para as lavar; 

 Levar a mão à boca 
para a lavar. 

 

A S. é acompanhada à hora do almoço com o 
objetivo primordial de começar a alimentar-se sozinha. 
Como tal, durante o almoço, sempre que possível, 
procura-se que seja a menina a pegar na colher bem 
como a enchê-la e a levá-la à boca. 

Após o almoço procura-se trabalhar outras 
questões de autonomia como é o caso de lavar as 
mãos e a boca sozinha. Como tal, dirigimo-nos à casa 
de banho e é pedido à S. que, após ter o sabonete nas 
mãos, as esfregue para as lavar. Após lavar as mãos é 
pedido, também, á S. que lave a boca levando a mão 
molhada até à mesma. 

 

A alegria da S. ao ver-me tem sido uma 
constante e neste dia não foi exceção. 

Mais uma vez me sentei ao seu lado para a 
apoiar durante a refeição e foi notório que o á vontade 
da criança durante a mesma tem vindo a aumentar. 
Neste momento já não é necessário dizer á S. para 
pegar no garfo ou na colher dado que a criança já o faz 
por iniciativa própria. 

Apesar de ainda ser necessário algum apoio 
físico cada vez mais a criança procura levar a comida á 
boca por si mesma. Para além disto, realiza o gesto 
para escorrer a colher á borda do prato bem como 
levanta a mesma para eu soprar a sopa quando a 
mesma se encontra quente. 

Neste dia, como o segundo prato era fácil de 
prender no garfo a S. comeu-o praticamente sem 
qualquer tipo de ajuda física. A mesma só foi necessária 
para colocar a comida no garfo. Ainda relativamente ao 
colocar a comida no garfo, apesar de nem sempre a 
mesma ficar bem presa, a S. já revela um maior controlo 
no garfo não a deixando cair com tanta facilidade. 

Por fim, na casa de banho a S. mais uma vez foi 
capaz de esfregar as mãos para as lavar bem como de 
levar a mão á boca também para a lavar. Apesar disso 
ainda não consegue colocar sabonete sem ajuda nas 
mãos. 

 

  



Criança: A. 

 

2ª Sessão 

Data: 18 de Janeiro de 2012 

Duração: 1 hora (8h30 – 9h30) 

Local: Abrigo Infantil de Santa Maria de Belém - Sala da Criança 

 

Neste dia, quando cheguei, o A. encontrava-se, mais uma vez, a brincar com os legos, e a 

construir um comboio com os mesmos. Esta brincadeira foi-me descrita pela Educadora Céu como 

uma das suas preferidas, pelo que procurei inserir-me na mesma brincando um pouco com o A. de 

modo a que a criança não estranhasse a minha presença. Ajudei-o, por isso, a acabar de construir a 

linha do comboio, de modo a que se tratasse de uma linha fechada para que o comboio pudesse 

andar. À medida que íamos brincado fui pedindo ao A. que me desse um beijinho ou um abraço, o 

que, tal como na sessão anterior, não se observou. 

Desta vez, a brincadeira não durou muito tempo. Quando falei ao A. de irmos fazer um jogo, 

imediatamente a criança me levou até ao seu jogo preferido (o jogo da sessão anterior) e indicou que 

queria jogar aquele jogo. Sentámo-nos, então, a uma mesa e distribuímos os cartões (outros meninos 

quiseram juntar-se ao jogo). O cartão que calhou ao A. tratou-se do cartão com as frutas pelo que, à 

medida que íamos jogando, sempre que saia uma fruta procurava que o A. a nomeasse antes de lha 

dar, o que não se verificou. No entanto, apesar de não nomear as frutas quando lhe pedia, ao longo 

do jogo o A. disse várias vezes maçã. Procurei, então, a maçã e pedi ao A. que a nomeasse mas, 

mais uma vez, isso não aconteceu. 

Como estávamos a jogar com mais crianças adotei a estratégia da sessão anterior e, a meio do 

jogo, comecei a pedir que cada um, à vez, tirasse uma peça de dentro do saco, de modo a que o A. 

percebesse que teria de esperar pela sua vez de tirar a peça. Sempre que era a vez de outra criança 

tirar a peça o A. mostrava-se bastante ansioso e tentava alcançar o saco. 

A primeira vez que o A. tirou uma peça calhou um carro e, ao verificar que não era seu, a criança 

perguntou “de quem é o carrinho?”, pelo que decidi aproveitar esta frase em ecolália, (que tanto a 

Educadora Céu, como eu utilizávamos sempre que tirávamos uma peça), para que o A. nomeasse as 

peças que iam saindo. Sempre que saía uma peça que o A. não soubesse o nome a criança 

perguntava “de quem é o/a…?”, nessa altura eu dizia-lhe o nome ao ouvido e a criança repetia. 

Quando o jogo terminou dirigi-me com o A. para outra mesa e passei-lhe as figuras geométricas, 

impressas em folhas de papel, para a criança unir os pontos. A primeira figura que lhe passei tratou-

se do círculo. Pedi ao A. que, com um lápis, fizesse uma linha a unir todos os pontos que constituíam 

a figura, mas a criança não o fez e começou a pintar o círculo. 

Passei, então, para o quadrado e, com a minha mão na dele, procurei mostrar ao A. o que era 

para fazer. Quando lhe larguei a mão o A. acabou por contornar o resto do quadrado, unindo os 

pontos, de forma mais ou menos correta (falhando alguns pontos, mas mesmo assim permanecendo 



a intenção). Para as duas figuras restantes (um triângulo e um retângulo) o A. já não precisou que lhe 

segurasse na mão e procurou contornar as duas figuras, tal como fez com o quadrado. 

Durante a atividade procurei, ainda, que o A. nomeasse as figuras que estava a contornar mas a 

única coisa que ele disse foi “Circo” após eu lhe pedir para dizer “Círculo”. 

Quando acabou de contornar todas as figuras, o A. quis sair da mesa para ir abrir as portas de 

um armário que se encontra na sala (uma das suas estereotipias). Aproveitei esse momento para ir 

buscar as peças de madeira com as mesmas formas que as figuras anteriores e de seguida insisti 

que o A. se voltasse a sentar ao pé de mim. 

Coloquei, então, as peças de madeira junto às figuras correspondentes e mostrei ao A. que 

queria que ele as colocasse em cima das figuras impressas. A criança fê-lo imediatamente e de 

seguida tentou, mais uma vez, sair de ao pé de mim. Como da primeira vez tinha colocado as peças 

de madeira em frente às figuras impressas, procurei que o A. realizasse a mesma atividade mas, 

desta vez, com a ordem trocada. 

Voltei a exemplificar e pedi ao A. que fizesse o mesmo para as que faltavam, mas a criança 

insistia em ir abrir as portas. Ao fim de algum tempo, sem que eu o deixasse realizar esse 

comportamento, acabou por pegar nas peças e colocá-las em cima da imagem que estava à frente. É 

de referir que, ao perceber que a figura que se encontrava por baixo era diferente (tinha colocado a 

peça de madeira triangular no desenho do retângulo), o A. corrigiu o que tinha feito colocando a peça 

no local indicado. 

Por fim, quando as peças foram todas colocadas no local correto pedi ao A. para colorir as 

imagens. A criança fez alguns rabiscos mas depois não quis pintar mais. Não insisti, e dei por 

terminada a sessão. 

É, ainda, de referir que durante todo o tempo em que estive a intervir com o A. fui-lhe pedindo, 

algumas vezes, que me desse um abraço. Por vezes, quando lho pedi, a criança encostava-se a mim 

e permanecia assim algum tempo, no entanto sem colocar as mãos à minha volta. 

  



Registo de Atendimentos 

Criança/Família: A.                                                                                                                                                    Responsável de Caso: Hélia Canudo 

Data Objetivos da Sessão Registo Observações 

 
01-05-2012 

 
- Desenvolvimento da motricidade 
global: 

 Movimentar diferentes 
partes do corpo para seguir 
um ritmo. 

 

- Desenvolvimento da motricidade 
fina: 

 Realizar pinça fina. 
 

- Desenvolvimento da Cognição: 

 Imitação de movimentos 
observados; 

 Noção corporal; 

 Apontar diferentes partes 
do corpo; 

 Apontar, a pedido, 
diferentes animais; 

 Noção das cores; 

 Imitação de sequências e 
cores. 
 

- Promoção da socialização: 

 Fazer festinhas e dar 
beijinhos ou abraços. 

 

- Desenvolvimento da Linguagem: 

 Nomear diferentes partes 
do corpo; 

 Nomear diferentes animais; 

 Compreensão de conceitos 
“em cima” e “em baixo”; 

 

Esta sessão foi realizada num dia que não é habitual 
pelo que o A. estranhou um pouco a minha presença quando 
me viu. Aceitou, no entanto, subir comigo para o sótão. 
Infelizmente a sala onde costumamos realizar a sessão 
encontrava-se ocupada pelo que optei por me dirigir como o A. 
para uma outra sala no sótão onde se encontra bastante 
material guardado, o que começou imediatamente por ser um 
fator bastante distrator para o A.. Para além disto não foi 
possível colocar a música do panda no início da sessão dado 
não existirem tomadas para ligar o computador. 

Começámos, então, por nos sentarmos a uma mesa que 
se encontrava presente na sala e forneci ao A. um puzzle 
constituído por três peças onde se encontrava representado o 
corpo humano de um menino, e pedi à criança para o construir. 
De seguida entreguei-lhe um segundo puzzle onde se 
encontrava representada uma menina e misturei-o com o 
primeiro, pedido ao A. para construir ambos. 

A atividade que se seguiu consistiu em pedir ao A. para 
desenhar um menino. Para isso mostrei-lhe primeiro o que 
queria que ele fizesse, exemplificando numa folha à parte. De 
seguida entreguei-lhe uma folha em branco e uma caneta e 
pedi-lhe para fazer igual. 

A terceira atividade realizada neste dia consistiu em 
mostrar um quadro com diferentes animais ao A. e pedir à 
criança, tanto para apontar alguns animais a pedido, como para 
nomear esses mesmos animais. 

Por fim realizamos uma atividade com peças de lego em 
que foi mostrada uma sequencia de cores construída com as 
mesmas e foi pedido ao A. para imitar essa mesma sequencia, 
colocando as peças na mesma ordem que no exemplo. Nesta 
atividade foram mostradas diferentes sequências de cores ao A. 
e foi-se aumentando o grau de dificuldade das mesmas dado 
que o número de cores presente foi aumentando e o tipo de 

 

Como já foi dito, neste dia alterou-se 
bastante a rotina do A. o que desde logo o 
deixou bastante agitado, sendo que durante 
a sessão não se manteve sentado o tempo 
todo. 

Na primeira atividade é de referir que 
o A. conseguiu construir os dois puzzles 
corretamente sem qualquer tipo de ajuda. No 
entanto, quando passamos para o desenho 
da figura humana o A. não o conseguiu 
realizar mesmo após exemplificação. Nesta 
atividade, sempre que pegava na caneta 
começava a riscar a folha não desenhando 
qualquer elemento do corpo de forma 
reconhecível. 

Na atividade dos animais, pelo 
contrário, inicialmente não demonstrou 
qualquer interesse em apontar os mesmos. 
No entanto, após alguma insistência 
conseguiu apontar vários animais a pedido 
(leão, pato, cão, gato, entre outros) e 
nomeou alguns animais como o cão e o gato. 

Na atividade final apesar da agitação 
da criança neste dia, como continha peças 
de lego que se trata de um jogo de que gosta 
bastante, o A. conseguiu manter-se sentado 
e realizar a atividade corretamente. Quando 
se enganou nas sequências e lhe disse que 
as mesmas não estavam bem porque não 
estavam iguais ao que lhe mostrava, o A. foi 
capaz de corrigir esses mesmos erros. 
Infelizmente não conseguiu construir a última 
sequência e após algumas tentativas ficou 



 Dizer adeus com a mão. peças utilizadas foi-se diferenciando (começou-se por utilizar 
peças todas do mesmo tamanho e no fim misturou-se peças 
mais pequenas com peças maiores). 

É, ainda, de referir que neste ia se realizaram mais 
atividades dado que a sessão teve a duração de 1 hora e 30 
minutos. 

bastante frustrado. 

Optei, então, por acabar a sessão e 
dirigimo-nos para a sala onde se encontrava 
o computador o que foi bastante do agrado 
do A. que se mostrou bastante alegre por 
dançar a música do Panda. 

 

  



Quinta do Conde 

 

1ª Sessão 

Data: 9 de Janeiro de 2012 

Duração: 1 hora (10h30 – 11h30) 

Local: Espaço “Voz do Alentejo” – Quinta do Conde (Ginásio) 

 

Após as férias de Natal, voltou a iniciar-se o espaço para as famílias na Quinta do Conde à 

segunda-feira, neste dia com a presença de um menino novo, o V., que apesar de ir ao Espaço à 

quinta-feira, nunca tinha ido a este de segunda-feira desde a altura em que nós iniciámos o estágio. 

Para além do V. e do seu pai, pudemos contar com a presença, que já vem sendo habitual, do S. e 

da sua avó A., bem como da S. e, também, da sua avó M.J. 

Devido às férias, o espaço que costumamos utilizar estava um pouco sujo, pelo que começámos 

a nossa sessão de pé, e não sentados como vem sendo habitual. 

Cantámos a canção do “Bom Dia” e começámos logo “a mexer” e a andar pelo ginásio 

movimentando várias partes do corpo como forma de ativação corporal. Inicialmente caminhámos 

com os pés bem assentes no chão, passando para bicos de pés e, por fim, caminhámos em 

calcanhares. É de ressalvar que nesta atividade todas as crianças participaram de forma ativa 

fazendo o que se lhes pedia. 

A atividade seguinte tratou-se de uma atividade já conhecida das famílias, atividade essa em que 

é colocada uma música e é pedido para caminharmos livremente pelo espaço, no entanto, sempre 

que a música pára todos têm de parar, também. Nesta atividade saltou à vista uma certa dificuldade 

das crianças em se manterem paradas no mesmo sítio, dificuldade essa que já se vem observando 

ao longo das sessões. No entanto, pudemos observar que, por exemplo, a S. conseguiu parar o 

movimento mais eficazmente do que na primeira sessão em que tivemos contacto com ela. 

A atividade seguinte tratou-se de outra atividade já conhecida de todos e que vem no seguimento 

da anterior. Neste caso, sempre que a música parava todos tínhamos de arranjar um par para dar um 

abraço. Nesta atividade quem apresentou mais dificuldades foram o S. e o V.. Durante o tempo em 

que observámos as sessões algo que nos saltou imediatamente à vista foi a relação que o S. mantém 

com a avó. Esta trata-se de uma relação de simbiose em que tanto um como o outro têm bastantes 

dificuldades de separação, pelo que durante a realização da atividade o S. não quis dar abraço a 

mais nenhum membro do grupo que não fosse a avó. Já no caso do V., este, inicialmente, também 

não quis dar abraços a mais ninguém que não o pai, talvez por vergonha, mas no final chegou, 

mesmo a dar um abraço à S. 

A atividade prosseguiu e passámos de dar abraços em pares para abraços em grupos de quatro 

e por fim um abraço coletivo entre o grupo. Uma vez que todas as crianças tinham a figura de 

referência junto a si nestes momentos, não se observaram grandes dificuldades na conclusão do 

exercício. 



Para a atividade seguinte o grupo dividiu-se, indo metade para uma ponta do espaço e a outra 

metade para a outra ponta. À vez, e sempre que a música tocava, os dois grupos foram avançando 

até se juntarem no centro onde tivemos de passar por entre uns dos outros. Inicialmente a atividade 

parecia não estar a correr bem com o V. uma vez que este não quis dar a mão a quem estava do seu 

lado direito (o pai estava do lado esquerdo. Pelo que o avanço no espaço foi feito sem que o V. desse 

a mão. Já na altura de passarmos por entre uns dos outros, o V. voltou a não querer largar o pai e os 

dois passaram juntos por entre os membros do outro grupo. 

Ainda no seguimento desta atividade voltámos a dar as mãos e a fazer uma roda, como S. não 

quis dar a mão a mais ninguém que não fosse a avó trocámos a roda pelo “Caracol” e enrolámos até 

não ser possível mais. 

Quando desenrolámos voltámos a ficar em roda mas, desta vez, sem darmos as mãos e, ao som 

de uma música, começámos a fazer uma relaxação que consistiu em balançar o corpo (inicialmente 

apenas os diferentes segmentos corporais e no final o corpo todo), de um lado para o outro como se 

nos tratássemos de árvores abanadas pelo vento. 

Para terminar a sessão cantámos a música do “Adeus” e despedimo-nos de cada pessoa 

individualmente. 

Nesta sessão para além das dificuldades apresentadas pelas crianças durante a realização das 

atividades houve mais aspetos que nos saltaram à vista, como o facto de a avó A. ter uma atitude 

demasiado protetora em relação ao S., não deixando que o V. se aproximasse muito do neto para 

este não lhe bater. 

Pode observar-se, ainda, uma certa competição entre os dois meninos, bem como um pouco de 

ciúme por parte do S. sempre que a S. brincava com o V. e não com ele. 

Apesar de tudo, a sessão acabou por decorrer bastante bem e o V. conseguiu integrar-se muito 

bem no grupo (dado que também já conhecia os outros dois meninos do Espaço à quinta-feira) não 

tendo revelado qualquer comportamento mais agressivo durante toda a sessão (aspeto importante, 

uma vez que o V. inicialmente nos foi descrito como uma criança um pouco agressiva). 
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Neste dia, o espaço para as famílias na Quinta do Conde encheu-se de crianças que já há 

algum tempo não compareciam no mesmo. Pudemos, por isso, contar com a presença do V. e do seu 

pai, da A. e dos seus pais (apenas a mãe participou na sessão) e da M. e sua mãe. 

Demos início à sessão, ao contrário das sessões anteriores, pelo aquecimento, 

movimentando todos os músculos da cara e dando pequenas pancadinhas em todo o corpo, de 

seguida passámos à canção do bom dia. Durante toda a música tanto a A. como o V. foram imitando 

os gestos realizados. A M. não o fez uma vez que ainda estava a aprender a música. 

Passámos, então, à hora da história e, neste dia, a mesma era referente a um elefante e a um 

objeto estranho que ele encontrava: um chapéu-de-chuva e, mais uma vez, a história foi a base de 

toda a sessão. 

Começámos por nos movimentarmos como um elefante, com passadas muito grandes e 

pesadas, de seguida caminhámos com passadas mais pequenas, caminhámos em bicos de pés e 

sobre os calcanhares e saltámos ao pé-coxinho, e sempre que a música parava tínhamos de parar o 

movimento também. 

A atividade que se seguiu consistiu em imitar os elefantes sendo que as crianças eram 

elefantes mais pequenos e os pais os elefantes mais crescidos. Tal como os elefantes fazem, as 

crianças tiveram de se colocar por baixo dos pais e caminhar de gatas junto com os mesmos. 

Durante esse percurso experimentaram-se vários tipos de movimentos entre eles o balancear sem 

sair do mesmo lugar. 

Aproveitando o balancear dos elefantes passou-se à atividade seguinte em que foi pedido às 

crianças para se colocarem em frente aos pais e estes foram moldando os seus movimentos ao som 

de uma música. 

Quando acabámos esta atividade a Dr.ª Isabel colocou uma música que fazia lembrar o cair 

da chuva e começámos todos a tentar apanhar as gotas da chuva que caiam e aos poucos fomo-nos 

transformando em chapéus-de-chuva. De seguida a Dr.ª Isabel colocou outra música e começamos a 

deslocar-nos em círculos, tal como os chapéus-de-chuva, e de um lado para o outro como se viesse 

uma rabanada de vento e empurrasse o chapéu. 

Algum tempo depois juntámo-nos todos em círculo e continuámos a deslocar-nos em roda 

como um chapéu-de-chuva maior. 

Quando a música mudou as crianças transformaram-se em gotas de chuva e colocaram-se 

dentro do chapéu-de-chuva passando a existir duas rodas: uma exterior correspondendo aos adultos 

e um interior composto por todas as crianças e correspondendo às gotas de chuva. Durante esta 



atividade todas apenas a A. aceitou permanecer até ao fim da mesma, sendo que tanto o V. como a 

M. voltaram para junto dos pais. 

Por fim sentámo-nos todos no chão e cantámos a canção de despedida, sendo que os pais 

aproveitaram os momentos finais para colocar algumas questões acerca dos seus filhos e de 

atividades que poderiam realizar. Enquanto isso, as crianças aproveitaram um saco de boxe, que se 

encontra no espaço, e libertaram um pouco as suas energias dando murros e pontapés nos mesmos. 

Ao fim de algum tempo, os pais juntaram-se à brincadeira das crianças. 

É de referir que durante toda a sessão todas as crianças aderiram bastante bem a todas as 

atividades, no entanto o V. foi o que demonstrou maior dificuldade em manter-se nas mesmas e em 

fazer o que lhe era pedido devido à sua dificuldade de se controlar. 

A A., por sua vez, realizou tudo o que foi sugerido, sem qualquer dificuldade e sem 

apresentar qualquer alteração do comportamento, no entanto, assim que terminou a sessão os seus 

movimentos estereotipados vieram ao de cima. Foi notório, também, o facto de a A. se apoiar 

bastante na mãe para comunicar. 

Já no caso da M., a menina não apresentou qualquer dificuldade durante toda a sessão, 

apenas demonstrando alguma vergonha por não conhecer as estagiárias. Já a mãe da M., a meio da 

sessão, saiu alegando que estava a ficar com frio e não se podia constipar porque poderia ser 

chamada para ser operada a qualquer momento. No entanto, assim que se dei início à atividade com 

os elefantes mais pequenos por baixo dos elefantes maiores a mãe decidiu regressar uma vez que 

preferiu ser ela a realizar essa atividade com a menina em vez de ser a estagiária. 

Todos estes pais se demonstraram bastante interessados em aprender um pouco mais 

acerca do que poderiam fazer pelos seus filhos. 


