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Planeamento 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 1                      16-11-2011 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Apresentação das 
estagiárias; 

Orientação Temporal. 

Após estarem sentados em círculo, as 
estagiárias irão se apresentar, levantando-
se, e explicar como funcionaram as sessões 

de Psicomotricidade.  

Mediatização do 

diálogo. 13 Cadeiras. 10 min. 

Atividades de 
Apresentação 

“Novelo de lã” 

Apresentação dos 
idosos; 

Conhecer os gostos de 
cada um dos 

elementos do grupo. 

 Mantendo a formação em círculo, os 
idosos irão se apresentar. Para tal, o utente 

que se a apresentar terá que segurar o 
novelo de lã e à medida que se vai 

apresentando (nome, idade, profissão, 
gostos) vai desenrolando o novelo para 

que, quando acabar a apresentação, lance 
o novelo para outro utente. Esta sequência 

será repetida até que todos se 
apresentem. Quando chegar ao último, o 

novelo terá que voltar para trás, na ordem 
inversa, e o utente que lançar o novelo tem 

que dizer o nome para quem o lança.  

Instrução verbal; 
Demonstração. 

1 Novelo de lã;  
13 Cadeiras. 

15 min. 

“A Corda” 

Promover a 
descontração do 

grupo; 
Reforçar o 

A cada utente será entregue uma corda. Ao 
som de uma música o utente irá realizar 

movimentos com a corda, seguindo o ritmo 
da música. Quando a música parar, a 

Instrução verbal 
Demonstração; 

Feedback verbal; 
 

13 Cordas; 
Música; 

Computador; 
Colunas.  

10 min. 
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conhecimento dos 
elementos; 
Promover a 

comunicação. 

estagiária irá selecionar aleatoriamente um 
utente para enumerar o seu nome e o 

nome de outro utente escolhido 
igualmente pela estagiária.  

                                                           
“Imagem na 
minha mão”  

Apresentação de 
características 

pessoais 

Cada utente, numa folha A4, irá realizar o 
contorno da sua mão e em cada dedo (5) 
irá escrever uma qualidade e no intervalo 

dos dedos (4) irá escrever um defeito.  

Feedback verbal; 
Ajuda física. 

10 Folhas A4 
Amarelas; 

Marcadores; 
Canetas. 

10 min. 

Retorno à calma 
“Move e 
Respira” 

Promover a relaxação 
e o controlo 
respiratório.  

Todos sentados em círculo, irão realizar 
pequenos movimentos com os membros 

superiores ao mesmo tempo que respiram 
de forma pausada e controlada. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal; 

13 cadeiras 8 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal; 
 

Todos sentados em círculo irão relembrar o 
que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

13 cadeiras. 7 min 

 
 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 2                      23-11-2011 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas na 
semana anterior. Depois as estagiárias irão 

Mediatização do 

diálogo. 

13 Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

15 min. 
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Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes. 

explicar o que será feito em cada sessão. 
De seguida, um utente irá dizer o dia em 
que nos encontramos, outro irá dizer o 

mês e outro irá dizer o ano, ficando a data 
colada numa cartolina. Após este 

momento e para relembrarem os nomes 
de todos os utentes, cada utente irá dizer o 

nome de quem se encontra à sua direita. 

Atividades 

“Jogo do Stop” 
Promover a 

capacidade de 
memorização. 

A estagiária irá dizer uma categoria (ex: 
fruta) e todos os utentes irão dizer o nome 

de algo que se enquadre dentro da 
categoria (ex: maçã).  

Instrução verbal; 
Demonstração. 

13 Cadeiras. 15 min. 

“O nosso ritmo”                                                             

Desenvolver a 
estruturação rítmica; 
Promover a interação 

e a comunicação. 

Cada utente terá consigo um instrumento 
musical. Após todo o grupo escolher uma 
música, irão tocar essa música de acordo 
com o seu ritmo. De seguida, trocam de 
instrumentos e voltam a escolher outra 

música para de seguida a tocarem com os 
instrumentos. 

Feedback verbal; 
Ajuda física. 

Instrumentos 
musicais 
variados. 

20 min. 

Retorno à calma “O Balão” 

Promover a 
descontração 

muscular e o controlo 
respiratório.  

Todos sentados em círculo, irão inspirar e 
expirar enquanto movem um balão com as 

mãos. 
Instrução verbal. 

13 cadeiras; 
11 balões. 

5 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal. 
 

Todos sentados em círculo irão relembrar o 
que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

13 cadeiras. 10 min. 
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Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 3                      30-11-2011 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes; 
Avaliar a motricidade 

fina. 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas 
na semana anterior. Depois as estagiárias 

irão explicar o que será feito na sessão. De 
seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina. Após este momento e 

para relembrarem os nomes de todos os 
utentes, cada utente irá dizer o nome de 
quem se encontra à sua direita. Enquanto 

diz o nome da pessoa à sua direita irá 
enfiar uma tampa no ferro. 

Mediatização do 

diálogo; 

Demonstração. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números; 

Ferro; 
Tampas. 

10 min. 

Avaliação 

“Os ritmos” 

Avaliar a estruturação 
rítmica, equilíbrio 

estático e equilíbrio 
dinâmico. 

A estagiária irá bater palmas segundo um 
determinado ritmo e os utentes de 

seguida imitam o ritmo feito. De seguida, 
irão bater palmas ao ritmo da música 

enquanto os utentes com maior 
mobilidade irão dançar no centro da roda.   

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal; 
Ajuda física. 

Cadeiras. 10 min. 

“Escala 
Qualidade de 

Vida”                                                             

Autoavaliação da 
Qualidade de Vida. 

A estagiária irá ler para todo o grupo os 
vários itens da escala enquanto estes vão 
preenchendo consoante a sua perceção.  

Feedback verbal; 
Ajuda física. 

Escalas para 
autopreenchimento; 

Cadeiras; 
30 min. 
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Mesas; 
Canetas. 

Retorno à calma 
“Massagem 

corporal” 

Promover a 
relaxação; 

Avaliação da noção 
corporal e da 

motricidade fina. 

Os utentes irão massajar as várias partes 
do corpo (cabelos, palma da mão, 

tornozelo, coxa, joelho, pescoço orelha, 
nuca, barriga, pálpebra) conforme a 

instrução da estagiária. De seguida irão 
tocar com a ponta do dedo polegar em 
posição de pinça sobre as pontas dos 

restantes dedos. 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

Música; 
Cadeiras. 

5 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização; 
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

Todos sentados em círculo irão relembrar 
o que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 

 
 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 4                      7-12-2011 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Orientação Temporal; 
Promover a 

sequencialização; 
Relembrar as 

atividades da sessão 
anterior. 

No início da sessão as estagiárias irão 
perguntar a data, dia da semana e número 
da sessão aos utentes. De seguida, iremos 

relembrar as atividades que foram feitas na 
semana anterior e explicar o que será feito 

na sessão. 

Mediatização do 

diálogo. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Cartões. 

10 min. 
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Atividades  

“Caixa surpresa” 

Promover a 
capacidade empática; 

Promover a 
capacidade de 
memorização. 

 

Sentados em círculo, os utentes farão 
circular uma caixa ao som de uma música e 
quando a música parar o utente que ficou 
com a caixa tira um papel de dentro desta 

e faz o que o papel indica (ex: dar um 
elogio, cumprimentar outro utente). 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras; 
Música; 
Caixa; 

Papéis com 
ações.  

10 min. 

“Emoções da 
minha vida” 

Promover a expressão 
de sentimentos; 

Promover a partilha 
de vivências pessoais;  

Desenvolver a 
motricidade Fina. 

Cada utente irá desenhar ou escrever 
numa folhas situações que os tenham feito 

sentir felizes, tristes, zangadas e 
orgulhosos e de seguida irão partilhar com 

o grupo. 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

Cadeiras; 
Mesas; 

Folhas A3 com 
sentimentos; 

Canetas; 
Lápis. 

25 min. 

Retorno à calma 
“Massagem 

corporal” 

Promover a relaxação; 
Avaliação da noção 

corporal e da 
motricidade fina. 

Os utentes irão massajar as várias partes 
do corpo (cabelos, palma da mão, 

tornozelo, coxa, joelho, pescoço orelha, 
nuca, barriga, pálpebra) conforme a 

instrução da estagiária. De seguida irão 
tocar com a ponta do dedo polegar em 
posição de pinça sobre as pontas dos 

restantes dedos. 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

Música; 
Cadeiras. 

10 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal. 
 

Todos sentados em círculo irão relembrar o 
que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 
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Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 5                      14-12-2011 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
orientação Temporal; 

Promover a 
sequencialização; 

Relembrar as 
atividades da sessão 

anterior. 

No início da sessão as estagiárias irão 
perguntar a data, dia da semana e número 
da sessão aos utentes. De seguida, iremos 

relembrar as atividades que foram feitas na 
semana anterior e explicar o que será feito 

na sessão. 

Mediatização do 

diálogo. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Cartões. 

10 min. 

Atividades  

“Quem sabe, 
sabe!” 

Estimular a memória; 
Promover a atenção e 

a concentração; 
Promover a tomada 

de decisão; 
Promover a 

comunicação e 
interação. 

Os utentes serão divididos em dois grupos. 
Um utente de cada grupo, na sua vez, irá 
lançar o dado das categorias (geografia, 
gastronomia, curiosidades, provérbios, 

adivinhas e música tradicional) e responder 
à questão que lhe for colocada, sendo a 

resposta pensada em grupo. Ganha o 
grupo que conseguir acertar mais 

perguntas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras; 
Jogo “quem 
sabe sabe”.  

25 min. 

“Jogo da onda” 
Desenvolver a 

motricidade global e a 
agilidade. 

Formam-se duas filas ficando os utentes 
frente a frente. A cada dupla distribui-se 

duas fitas. Cada um irá segurar nas pontas 
esticando bem a fita para formar um 

“pequeno oceano”. Ao som de uma música 
irá-se produzir uma coreografia com 

diferentes movimentos. 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

Cadeiras; 
Fitas; 

Música. 
10 min. 
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Retorno à calma 
“Viajar na 

fantasia” 

Promover a 

descontração 

muscular e o controlo 

respiratório.  

Os utentes ficarão sentados nas cadeiras e 

fecharão os olhos (caso não se sintam 

confortáveis podem ficar de olhos 

abertos). De seguida uma das estagiárias, 

aproveitando a música de fundo, irá induzir 

a relaxação através da imaginação de uma 

situação. Enquanto isso, a outra estagiária 

irá tocar levemente os membros 

superiores dos utentes de forma a 

tomarem consciência do seu corpo. 

Instrução verbal 

Música para 

relaxar; 

Cadeiras. 

10 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal; 
 

Todos sentados em círculo irão relembrar o 
que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 

 
 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 6                            4-01-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas na 
semana anterior. Depois as estagiárias irão 

Mediatização do 

diálogo; 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

15 min. 
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Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes; 
Avaliar a motricidade 

fina. 

explicar o que será feito na sessão. De 
seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina. De seguida cada utente irá 
dizer os desejos que têm para o novo ano 

que entrou. 

Demonstração.  

Avaliação 

“De bebé a 
gigante” 

Desenvolver a noção 
de ritmo; 

Desenvolver a 
motricidade global. 

Ao som de uma música os utentes vão 
realizar vários movimentos. Quando a 

música estiver a tocar com o som baixo 
terão de fazer movimentos de baixa 

amplitude, conforme o som vai 
aumentando a amplitude dos movimentos 

vai aumentando também.  

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Cadeiras; 
Música. 

10 min. 

“Era uma vez” 

Potenciar a 
criatividade; 

Desenvolver a noção 
temporal;  

Promover a 
cooperação; 
Promover a 

capacidade de 
memorização e 

inovação.  

A estagiária começa uma história dizendo 
“Era uma vez…” e o utente do seu lado 

esquerdo continua a história 
acrescentando uma pequena frase e assim 

sucessivamente.  

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 15 min. 

Retorno à calma 
“Ondas de 
sensação” 

Promover a 
descontração 

muscular e o controlo 
respiratório. 

Ao som de uma música, os utentes irão 
sentir a sua respiração enquanto as 

estagiárias irão fazendo ligeiras 
mobilizações e toques nos membros 

superiores. 

Instrução verbal. 
Cadeiras; 
Música. 

10 min. 

Diálogo final “Palavras à Desenvolver a Todos sentados em círculo irão relembrar o Instrução verbal; Cadeiras. 10 min. 
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solta” capacidade de 
memorização e 

sequencialização; 
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

que foi feito durante a sessão, dizendo 
quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Feedback verbal. 

 
 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 7                         11-01-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes; 
Avaliar a motricidade 

fina. 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas na 
semana anterior. Depois as estagiárias irão 

explicar o que será feito na sessão. De 
seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina. 

Mediatização do 

diálogo; 

Demonstração. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

 

10 min. 

Atividades “Bola no Cesto” 

Promover a 
coordenação óculo-

manual; 
Estimular a memória 

visual; 
Promover a 

capacidade de 
atenção e a 

Os utentes ficarão sentados em círculo e 
será distribuído a cada um uma bola de 

ping-pong. Ao mesmo tempo estará uma 
música a tocar. Quando a música parar, os 

utentes têm que acertar com a bola no 
cesto colocado no centro do círculo. O 
primeiro a acertar responderá a uma 

pergunta ou realizará uma pequena tarefa. 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Cadeiras; 
Música; 

Bolas de Ping-
Pong; 
Cesto; 

Cartões com 
diferentes 
questões e 

20 min. 
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concentração. Realizar-se-ão as rondas necessárias para 
que todos os utentes participem. 

tarefas. 

“Roupa na 
memória”  

Estimular a memória 
de trabalho; 

Estimulação sensorial; 
Promover a 
cooperação. 

  

Os utentes são divididos em duas equipas e 
em conjunto escolhem um nome para a 
equipa. De seguida um utente de cada 

grupo é tapado com uma manta e os seu 
grupo tem de dizer o que este utente tinha 

vestido. Em cada pela de roupa que 
acertem ganham um ponto. De seguida é 

escolhido outro elemento do grupo que irá 
fechar os olhos e sentir com as mãos um 
objeto tendo de dizer que objeto é e para 

que serve. Volta-se então a repetir as 
atividades de modo a que todos os utentes 

participem de igual modo. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras; 
Mantas; 
Objetos 

variados. 

15 min. 

Retorno à calma 
“Flecha 

corporal” 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Promover a integração 
do esquema corporal; 

Potencializar a 
libertação das tensões 

interiores. 

Ao som de uma música, os utentes irão 
inspirar duas vezes. Após este momento 

inicial irão inspirar o máximo que 
conseguirem, dobrando o braço direito 

até ao ombro e quando sentirem 
necessidade expirar com a máxima força, 
projetando o braço com o punho cerrado 
para a frente. Irão repetir o exercício com 

o braço esquerdo e depois com os dois 
braços em conjunto. 

Irão de seguida fechar os olhos e perceber 
quais as suas tensões, libertando-se delas. 
Após este primeiro momento irão inspirar 

profundamente cerrando os punhos e 
erguendo os braços até à horizontal. 

Instrução verbal. 
Cadeiras; 
Música. 

10 min. 
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Mantendo-se nessa posição irão tomar 
consciência do estado de tensão em que 

se encontram os braços relaxando o resto 
do corpo. Manterão esta posição o 

máximo que conseguirem, baixando 
depois o braço direito já descontraído, 

expirando simultaneamente. Repetem o 
exercício com o braço esquerdo e depois 

com os dois braços. 

 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização; 
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

Todos sentados em círculo irão relembrar o 
que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 

 
 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 8                         18-01-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas na 
semana anterior. Depois as estagiárias irão 

explicar o que será feito na sessão. De 
seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

Mediatização do 

diálogo; 

Demonstração. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

 

10 min. 
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dos utentes; 
Avaliar a motricidade 

fina. 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina. 

Atividades 
“A árvore da 
nossa vida” 

Promover a partilha 
de acontecimentos de 

vida; 
Promover a interação 

entre os utentes. 

Cada utente terá 5 folhas em que irá 
desenhar, colar, pintar ou escrever 5 
momentos marcantes da sua vida. De 

seguida cada utente irá colar as folhas no 
papel de cenário formando assim uma 

árvore com os momentos vividos por cada 
um. Após a colagem os utentes irão 

partilhar os momentos que escolheram 
reproduzir. 

Ajuda física; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Cadeiras; 
Mesas; 

Papel de 
cenário; 
Folhas; 

Canetas; 
Lápis; 
Cola; 

Tesouras. 

35 min. 

Retorno à calma 
“Sentindo o 
meu corpo” 

Aceder a uma 
respiração mais calma; 
Promover o controlo 

respiratório; 
Aprofundar o nível de 
relaxamento mental; 
Expulsar as tensões 

interiores. 

Fazer três respirações lentas com a cabeça 
direita. Repetir o exercício com a cabeça 

inclinada para trás e depois para a frente. 
Realizar de seguida algumas respirações 
rápidas com a cabeça direita e terminar 

com algumas respirações lentas. Fechar os 
olhos e tomar consciência das sensações 

corporais. 
De seguida inspirar profundamente e 

erguer as mãos até ao rosto, tapando o 
nariz com os polegares. Reter o ar durante 

algum tempo, retirar então os dedos e 
expirar fortemente dobrando o tronco à 

frente. 
Repetir o exercício o exercício três vezes. 
Escutar o corpo sentindo as modificações, 

sobretudo ao nível abdominal. 

Instrução verbal. 
Cadeiras; 
Música. 

10 min. 

Diálogo final “Palavras à Desenvolver a Todos sentados em círculo irão relembrar o Instrução verbal; Cadeiras. 5 min. 
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solta” capacidade de 
memorização e 

sequencialização; 
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

que foi feito durante a sessão, dizendo 
quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Feedback verbal. 

 
 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 9                      25-01-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes. 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas na 
semana anterior. Depois as estagiárias irão 

explicar o que será feito na sessão e a 
estagiária que não esteve presente na 
sessão anterior ira-se apresentar. De 

seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina.  

Mediatização do 

diálogo. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

10 min. 

Atividades 

“A árvore da 
nossa vida” 

(cont.) 

Promover a partilha 
de acontecimentos de 

vida; 
Promover a interação 

entre os utentes. 

Cada utente irá partilhar com o grupo o 
significado das imagens que escolheu para 
representar momentos importantes da sua 

vida, partilhando um pouco de si com os 
restantes elementos do grupo.  

Mediatização do 
diálogo. 

Papel de cenário 
com a “Árvore 

da Vida”. 
 

10 min. 

“O espelho” 
Promover a 

autoestima e o 

Os utentes irão passar uns aos outros uma 

caixa com um espelho colado na tampa. 
Instrução verbal; 
Demonstração; 

Cadeiras; 
Caixa com 

15 min. 
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autoconhecimento. Quando vêem o seu reflexo no espelho 

têm de dizer qualidades sobre a pessoa 

que estão a ver. 

Feedback verbal. espelho. 

“Números que 
mexem”  

Estimular a memória 
de trabalho; 

Desenvolver a 
motricidade global. 

  

As estagiárias inicialmente irão dizer os 
números de 1 a 4 e a ação que cada um 

simboliza (ex: 1 – bate palma). De seguida 
a estagiária irá dizer apenas o número ou a 

combinação de alguns dos números e os 
utentes terão de realizar os movimentos 

correspondentes a esse número. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 10 min. 

Retorno à calma 
“Sentindo o 
meu corpo” 

Promover o controlo 
respiratório; 

Aprofundar o nível de 
relaxação mental; 

Expulsar as tensões 
interiores. 

Fazer três respirações lentas com a cabeça 
direita. Repetir o exercício com a cabeça 

inclinada para trás e depois para a frente. 
Realizar de seguida algumas respirações 
rápidas com a cabeça direita e terminar 

com algumas respirações lentas. Fechar os 
olhos e tomar consciência das sensações 

corporais. 
De seguida inspirar profundamente e 

erguer as mãos até ao rosto, tapando o 
nariz com os polegares. Reter o ar durante 

algum tempo, retirar então os dedos e 
expirar fortemente dobrando o tronco à 

frente. 
Repetir o exercício o exercício três vezes. 
Escutar o corpo sentindo as modificações, 

sobretudo ao nível abdominal. 

Instrução verbal. 
Cadeiras; 
Música. 

10 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 
Desenvolver a 
capacidade de 

Todos sentados em círculo irão relembrar o 
que foi feito durante a sessão, dizendo 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 
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memorização e 
sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

 
 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 10                      01-02-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes. 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas na 
semana anterior. Depois as estagiárias irão 

explicar o que será feito na sessão e a 
estagiária que não esteve presente na 
sessão anterior ira-se apresentar. De 

seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina.  

Mediatização do 

diálogo. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

10 min. 

Atividades 

“Corrida das 
garrafas” 

Mobilização e 
fortalecimento dos 

músculos dos 
membros superiores; 

Promover a 
coordenação óculo-

manual. 

Cada utente terá um pau com uma corda 
que terá na outra ponta uma garrafa. Cada 
utente terá que enrolar a corda no pau de 

modo a puxar a garrafa. O primeiro a 
enrolar a corda vence o jogo.  

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Cadeiras; 
Cordas; 

Garrafas; 
Paus. 

10 min. 

“O que Promover a Irão ser colocados vários objetos em cima Instrução verbal; Cadeiras; 10 min. 
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desapareceu?”  capacidade de 
memorização. 

Estimular a memória 
visual.  

da mesa e pede-se aos utentes que olhem 
para estes e os memorizem. De seguida os 

objetos são tapados por uma manta e é 
retirado um deles. Os utentes terão de 

dizer qual o objeto que foi retirado.  

Feedback verbal. Objetos 
variados; 
Manta. 

 
“Jogo dos 

pares” 

Promover a 
capacidade de 
memorização; 

Estimular a memória 
visual. 

Em cima de uma mesa serão colocadas 
várias cartas com a face para baixo. Cada 
utente na sua vez irá pedir para virar duas 
de modo a encontrar os pares. O utente 
que encontrar mais pares vence o jogo. 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

Cadeiras; 
Mesa; 
Cartas. 

15 min. 

Retorno à calma “A garra” 

Promover o controlo 
respiratório; 

Tomar consciência da 
posição do corpo na 

sala; 
Sentir e visualizar a 

parte do corpo 
estimulada. 

Os utentes irão fechar os olhos e levantar 
os braços na vertical com os dedos 

entrelaçados inspirando e de seguida 
baixar os braços expirando, tentando 

visualizar a posição do seu corpo. Repetem 
o exercício 3 vezes. 

De seguida, sentados na cadeira irão 
inspirar levantando a perna direita e 

expirar baixando a mesma. Repetem o 
exercício 3 vezes e de seguida trocam de 

perna 

Instrução verbal. 
Cadeiras; 
Música. 

10 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

Todos sentados em círculo irão relembrar o 
que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 
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Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 11                      08-02-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes. 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas 
na semana anterior. Depois as estagiárias 
irão explicar o que será feito na sessão e a 

estagiária que não esteve presente na 
sessão anterior ira-se apresentar. De 

seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina.  

Mediatização do 

diálogo. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

10 min. 

Atividades 

“Eu conheço” 

Promover a 
autoestima; 
Promover a 

capacidade de 
memorização; 
Potencializar a 
comunicação. 

 

Todos os utentes estarão sentados em 
círculo virados para fora. Um dos utentes, 
tirado à sorte, irá dizer “Eu sou amigo de 

um senhor/senhora que é… (descreve 
fisicamente/psicologicamente), e gosta de 
… “. O utente que está a ser indicado terá 
de dizer: “Sou eu, a/o… (nome do utente) 

” e vira-se para o centro da roda. De 
seguida este utente vai falar sobre outro 
até todos estarem virados para o centro 

da roda 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 
 

20 min. 

“Cheiros e 
sabores”  

Estimular a perceção 
táctil, olfativa e o 

paladar.  
Promover a coesão de 

Os utentes serão divididos em duas 
equipas. Cada membro da equipa, na sua 
vez, irá ser vendado e a estagiária irá dar-
lhe um objeto/alimento para este cheirar, 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras; 
Objetos/alimentos; 

Venda. 
15 min. 
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grupo. tocar ou provar. O utente terá 3 hipóteses 
para acertar qual o objeto que tem 

perante si. A equipa que acertar em mais 
objetos será a equipa vencedora. 

Retorno à calma “A garra” 

Aceder a uma 
respiração mais 

calma; 
Sentir o ritmo 
respiratório; 

Tomar consciência da 
posição do corpo na 

sala; 
Sentir e visualizar a 

parte do corpo 
estimulada. 

Os utentes irão fechar os olhos e levantar 
os braços na vertical com os dedos 

entrelaçados inspirando e de seguida 
baixar os braços expirando, tentando 

visualizar a posição do seu corpo. 
Repetem o exercício 3 vezes. 

De seguida, sentados na cadeira irão 
inspirar levantando a perna direita e 

expirar baixando a mesma. Repetem o 
exercício 3 vezes e de seguida trocam de 

perna 

Instrução verbal. 
Cadeiras; 
Música. 

10 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

Todos sentados em círculo irão relembrar 
o que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 

 
 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 12                      15-02-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial “Palavras à Promover a Após estarem sentados em círculo, iremos Mediatização do Cadeiras; 10 min. 
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solta” organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes. 

relembrar as atividades que foram feitas 
na semana anterior. Depois as estagiárias 
irão explicar o que será feito na sessão e a 

estagiária que não esteve presente na 
sessão anterior ira-se apresentar. De 

seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina.  

diálogo. Cartolina; 
Números. 

Atividades 

“O Maestro” 

Promover a 
interação; 

Promover a 
capacidade de 

atenção. 
 

Todos os utentes estarão sentados em 
círculo. A estagiária irá escolher um dos 
utentes para se posicionar no centro do 

círculo, tapando-lhe os olhos. De seguida 
irá ser escolhido outro utente para fazer 

de maestro. Este irá escolher os diferentes 
gestos que o grupo irá copiar. Cada vez 

que ele mudar de gesto os outros têm que 
o acompanhar. O utente que está no 

centro, após tirar a venda dos olhos, terá 
que identificar quem é o maestro, tendo 
apenas três tentativas para acertar. Se 

acertar muda de lugar com o outro utente, 
se não acertar ficará no centro até 

identificar corretamente o maestro.  

Instrução verbal; 
Demonstração, 

Feedback verbal. 

Cadeiras. 
 

20 min. 

“As Cores”  

Promover a 
capacidade de 
memorização;  

Promover a 
capacidade de 

evocação. 

Todos os utentes estão sentados em 
círculo e a estagiária mostra um cartão 

com uma cor (ex: amarelo). Cada utente 
na sua vez terá de dizer algo que seja 

dessa cor sem repetir algo dito por outro 
utente (ex: banana, sol). 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras; 
Cartões coloridos.  

15 min. 
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Retorno à calma 
“Círculo da 

descontração” 

Promover a 
descontração; 

Promover a interação; 
Promover a 
interajuda.  

Os utentes, em círculo, irão realizar três 
expirações e inspirações. Após este 

momento inicial cada utente, na sua vez, 
irá realizar um movimento que o deixe 

descontraído e com o qual se sinta 
confortável. Os outros terão que o imitar.  

Instrução verbal. 
Cadeiras; 
Música. 

10 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

Todos sentados em círculo irão relembrar 
o que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 

 
 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 13                      22-02-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes. 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas 
na semana anterior. Depois as estagiárias 
irão explicar o que será feito na sessão e a 

estagiária que não esteve presente na 
sessão anterior ira-se apresentar. De 

seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina.  

Mediatização do 

diálogo. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

10 min. 
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“Agora somos 
nós!” 

Promover a 
mobilização dos 

membros; 
Desenvolver a 
capacidade de 
memorização. 

Os utentes serão divididos em duas 
equipas. A cada jogador de cada equipa 
será dado um número (ex: 1,2,3,4,5) e à 

outra equipa será dada a mesma 
numeração. Consoante o número que 

cada utente tem será atribuído um 
movimento. Uma das estagiárias irá dizer 
um número à sorte e os utentes que têm 

esse número terão de fazer os 
movimentos previamente definidos. Os 

utentes que não fizerem corretamente o 
que é proposto saem do jogo. Ganha o 
grupo que conseguir chegar ao fim com 

mais jogadores. 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

Cadeiras. 10 min. 

“Passar a bola”  

Promover 
mobilização dos 

membros; 
Desenvolver a 

coordenação óculo-
manual; 

Desenvolver a 
coordenação óculo-

pedal. 

Os utentes sentados em círculo irão passar 
a fisioball uns aos outros com a parte do 

corpo indicada pelas estagiárias. Conforme 
a instrução das estagiárias vão mudando a 
parte do corpo com que passam a bola ou 

realizando a proposta feita pelas 
estagiárias enquanto lançam a bola (ex: 

dizer o nome da pessoa para quem 
lançam). 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras; 
Fisioball. 

10 min. 

“Rodar o dado” 

Promover a 
capacidade de 

evocação; 
Promover a partilha 

de vivências pessoais. 

São dados 2 dados a um utente e este 
lança-os para o chão. Após lançar os dados 

soma-se o resultado e o utente terá de 
dizer algo que se lembre relativamente a 
esse número (ex: número 9 – dia em que 
se casou, número da porta). O jogo acaba 

quando tiverem todos lançado o dado. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal; 
Demonstração. 

Cadeiras; 
2 Dados. 

15 min. 
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Retorno à calma 
“Jogo do 
espelho” 

Promover a 
mobilização dos 

membros do corpo; 
Potencializar o 

controlo da 
respiração. 

Os utentes irão ficar aos pares de frente 
um para o outro e cada um terá um balão. 
Ao som de uma música um dos utentes de 
cada par terá de fazer alguns movimentos 

e o outro terá de fazer de espelho 
imitando-o. Enquanto fazem estes 

movimentos irão ter sempre em conta a 
sua respiração. 

Instrução verbal. 
Cadeiras; 

Balões 
Música. 

10 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

Todos sentados em círculo irão relembrar 
o que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 

 
 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 14                      29-02-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes. 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas 
na semana anterior. Depois as estagiárias 
irão explicar o que será feito na sessão e a 

estagiária que não esteve presente na 
sessão anterior ira-se apresentar. De 

seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

Mediatização do 

diálogo. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

10 min. 
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outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina.  

 

“Afeto” 

Promover a expressão 
de sentimentos; 

Desenvolver a relação 
empática. 

Os utentes irão estar sentados em roda. É 
entregue um peluche a um dos utentes e 
este tem de demonstrar carinho e afeto 

utilizando o peluche. Após esta 
demonstração de carinho tem de dizer o 

que sente quando alguém lhe faz um 
carinho ou quando faz um carinho a 

alguém. De seguida passa o peluche ao 
utente do lado e assim sucessivamente até 
todos terem executado a tarefa. No final, 

todos os utentes fazem um gesto de 
carinho ao utente que se encontre à sua 

esquerda e à sua direita. 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

Peluche; 
Cadeiras. 

15 min. 

“Jogo da 
malha”  

Promover a 
mobilização dos 

membros; 
Desenvolver a 

coordenação óculo-
manual. 

Os utentes serão divididos em duas 
equipas. Uma equipa terá de derrubar um 
bastão usando uma bola e a outra terá de 

derrubar um bastão usando sacos de 
areia. Cada jogador terá uma tentativa 

para derrubar o bastão e cada vez que o 
bastão for derrubado a sua equipa 

ganhará um ponto. Após todos terem 
lançado as equipas trocam e quem lançou 
a bola passa a lançar os sacos de areia. A 

equipa com mais pontos será a equipa 
vencedora. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras; 
2 Bastões; 

5 sacos de areia; 
5 bolas. 

20 min. 

Retorno à calma 
“Eu sou um 

balão” 

Promover a 
descontração 

muscular; 

Os utentes, conforme a instrução da 
estagiária, vão imaginar que são um balão 

que vai enchendo lentamente. 
Instrução verbal 

Cadeiras; 
Música para 

relaxar; 
10 min. 
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Promover o controlo 
respiratório; 
Promover a 

integração do 
esquema corporal 

Posteriormente o balão irá esvaziar, 
também de forma lenta. 

Colunas;  
Computador. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

Todos sentados em círculo irão relembrar 
o que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 

 
 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 15                      7-03-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes. 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas 
na semana anterior. Depois as estagiárias 
irão explicar o que será feito na sessão e a 

estagiária que não esteve presente na 
sessão anterior ira-se apresentar. De 

seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina.  

Mediatização do 

diálogo. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

10 min. 

Atividades “Amnésia” Desenvolver a relação Cada utente irá retirar um cartão sem ver Instrução verbal; Cartões com nomes 20 min. 
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empática; 
Promover a 

comunicação.  

o nome que lá está escrito. De seguida a 
estagiária irá colar esse cartão na testa do 
utente que terá que falar com os outros 
utentes para obter pistas sobre a pessoa 

que está no cartão, para que consiga 
identificá-la. 

Demonstração. dos utentes; 
Fita-cola. 

“Vólei do 
lençol”  

Promover a 
mobilização dos 

membros; 
Desenvolver a 

coordenação óculo-
manual. 

Promover a resolução 
de problemas; 

Promover a 
cooperação. 

Serão formadas duas equipas. Cada equipa 
terá um lençol com o qual irá passar à 

outra equipa uma bola. Quem deixar cair a 
bola perde pontos. Outras vertentes serão 

conseguir colocar a bola dentro de um 
cesto grande ou colocar mais que uma 

bola em cima do lençol e não deixar cair 
nenhuma. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras; 
2 Lençóis; 

1 Cesto grande; 
6 bolas. 

15 min. 

Retorno à calma 
“Massagem em 

círculo” 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Promover a 

comunicação não-
verbal.   

Os utentes ficarão sentados em círculo, de 
costas voltadas, para que o utente que 

esteja atrás massaje suavemente as costas 
ou a cabeça do utente à frente. 

Instrução verbal 

Cadeiras; 
Música para 

relaxar; 
Colunas;  

Computador. 

10 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

Todos sentados em círculo irão relembrar 
o que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 

 
 



  Estagiárias: Ana Cristina Matias & Lígia Cardoso   
Orientadora: Prof. Dra. Celeste Simões 

  2011-2012   
 

27 
 

  

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 16                      14-03-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes. 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas 
na semana anterior. Depois as estagiárias 
irão explicar o que será feito na sessão e a 

estagiária que não esteve presente na 
sessão anterior ira-se apresentar. De 

seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina.  

Mediatização do 

diálogo. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

10 min. 

Atividades 

“Bola no copo” 

Promover a 
capacidade de 
memorização; 
Desenvolver a 
capacidade de 

atenção. 

A estagiária irá mostrar uma bola aos 
utentes e de seguida esconde-la de baixo 
de um copo. De seguida os copos serão 
baralhados e os utentes terão de indicar 

em que copo está a bola. 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

Copos; 
Bola. 

10 min. 

“Jogo da 
partilha”  

Promover a 
comunicação e 

interação; 
Promover a reflexão 

sobre a sua vida; 
Potencializar a 

partilha de vivências 
pessoais. 

Os utentes estarão sentados em roda e 
cada um na sua vez, escolherá um papel e 
vai ler a pergunta em voz alta. De seguida, 
irá responder à pergunta que lhe calhou e 

o resto do grupo irá comentar. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras; 
Papéis com 
perguntas. 

25 min. 
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Retorno à calma “Os 5 sentidos” 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Desenvolver a 

consciencialização 
dos sentidos. 

Os utentes irão imaginar uma situação 
descrita pela estagiária enquanto respiram 

profundamente ao som de uma música. 
Instrução verbal 

Cadeiras; 
Música para 

relaxar; 
Colunas;  

Computador. 

10 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

Todos sentados em círculo irão relembrar 
o que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 

 
 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 17                      21-03-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes. 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas 
na semana anterior. Depois as estagiárias 
irão explicar o que será feito na sessão e a 

estagiária que não esteve presente na 
sessão anterior ira-se apresentar. De 

seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina.  

Mediatização do 

diálogo. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

10 min. 
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“Jogo dos 
Triângulos” 

Promover a resolução 
de conflitos; 

Promover a reflexão 
sobre os 

acontecimentos de 
vida; 

Potencializar a 
partilha de vivências 

pessoais. 

Serão mostradas aos utentes diferentes 
imagens, representativas de 

acontecimentos negativos e positivos, que 
eles terão que identificar e relacionar com 

algum acontecimento semelhante que 
tenham experienciado, descrevendo os 

sentimentos vividos, a resolução que 
tomaram e as consequências da mesma. 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

Cadeiras; 
Imagens. 

20 min. 

“Movimento do 
Comboio”  

Promover a 
capacidade de 
memorização; 
Desenvolver a 
capacidade de 

atenção. 

Os utentes estarão sentados em roda e o 
primeiro terá que realizar um movimento, 
sendo que os seguintes terão que copiar o 

movimento do utente anterior e 
acrescentar um novo, e assim 

sucessivamente.  

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras; 
Música; 
Colunas;  

Computador. 
 

15 min. 

Retorno à calma 
“Todos em 

Roda” 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Promover a interação. 

Os utentes, sentados em círculo, darão as 
mãos e ao som da música realizarão 
diferentes movimentos, expirando e 

inspirando ao ritmo dos mesmos. Após a 
realização dos movimentos com os 

membros superiores, os utentes irão 
realizar outros movimentos com o 

pescoço e com os membros inferiores, 
associando estes ao ritmo da respiração. 

Instrução verbal 

Cadeiras; 
Música para 

relaxar; 
Colunas;  

Computador. 

10 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

Todos sentados em círculo irão relembrar 
o que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 
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Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 18                      11-04-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes. 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas 
na semana anterior. Depois as estagiárias 
irão explicar o que será feito na sessão e a 

estagiária que não esteve presente na 
sessão anterior ira-se apresentar. De 

seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina.  

Mediatização do 

diálogo. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

10 min. 

Atividades 

“Saco Mágico” 

Potencializar a 
partilha de vivências 

pessoais; 
Promover a expressão 

de sentimentos. 

Os utentes estarão sentados em círculo. A 
circular pelos utentes estará um saco que 
contém diversos objetos. Os utentes, cada 
um na sua vez, terão que tirar um objeto 
do saco e associá-lo a características suas 
ou a algo que seja importante para eles.  

Instrução verbal; 
Demonstração. 

Cadeiras; 
Saco; 

Vários objetos. 
20 min. 

“Mexe o Balão” 

Promover a 
mobilização dos 

membros; 
Melhorar a agilidade 

dos movimentos. 

Será distribuído um balão atado com uma 
corda a cada utente. Os utentes terão que 
realizar alguns exercícios indicados pelas 
estagiárias utilizando o balão e diferentes 

partes do corpo.  

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras; 
Música; 
Colunas;  

Computador; 
Balões; 
Corda. 

15 min. 
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Retorno à calma 
“Corpo em 

Movimento” 

Promover a 
descontração 
muscular e a 

consciencialização 
corporal. 

Os utentes estarão sentados, de olhos 
fechados ou abertos, e seguirão as 

instruções dadas pela estagiária realizando 
diferentes exercícios com as várias partes 

do corpo. 

Instrução verbal 

Cadeiras; 
Música para 

relaxar; 
Colunas;  

Computador. 

10 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

Todos sentados em círculo irão relembrar 
o que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 

 
 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 19                      18-04-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes. 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas 
na semana anterior. Depois as estagiárias 
irão explicar o que será feito na sessão e a 

estagiária que não esteve presente na 
sessão anterior ira-se apresentar. De 

seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina.  

Mediatização do 

diálogo. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

10 min. 

 
“O que mexe Promover a expressão Os utentes irão estar sentados em círculo. Instrução verbal; Folhas; 20 min. 
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com as minhas 
emoções” 

e compreensão de 
sentimentos. 

Na sua vez, cada utente irá falar sobre um 
sentimento, dizendo uma vez em que o 

vivenciaram. Após termos falado sobre os 
vários sentimentos os utentes irão dizer 

quais os que sentem mais/menos vezes, e 
quais os que gostariam de sentir 

mais/menos vezes. 

Demonstração. Caneta: 
Cadeiras. 

“Eu orgulho 
de…” 

Promover a 
autoestima. 

Os utentes estarão sentados em círculo. 
Um utente terá um balão na mão e irá 

dizer um aspeto do qual se orgulhe. 
Depois de dizer, irá passar o balão a outro 
utente que irá dizer também um aspeto de 

que se orgulhe, e assim sucessivamente 
até todos os utentes terem falado. De 
seguida irão repetir a atividade mas 

dizendo algo que gostariam de conseguir 
fazer e depois um aspeto que gostem em 

si. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

1 Balão; 
Cadeiras. 

15 min. 

Retorno à calma 
“Corpos ao 

vento” 

Promover a 
descontração 
muscular e a 

consciencialização 
corporal. 

Os utentes estarão sentados e irão realizar 
vários movimentos consoante a instrução 

das estagiárias. 
Instrução verbal 

Cadeiras; 
Música para 

relaxar; 
Colunas;  

Computador. 

5 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

Todos sentados em círculo irão relembrar 
o que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 
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Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 20                      02-05-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes. 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas 
na semana anterior. Depois as estagiárias 
irão explicar o que será feito na sessão e a 

estagiária que não esteve presente na 
sessão anterior ira-se apresentar. De 

seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina.  

Mediatização do 

diálogo. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

10 min. 

 

“Bazar mágico” 
Promover a 

autoestima e o 
autoconhecimento. 

Os utentes irão estar sentados em círculo. 
Na sua vez, cada utente irá imaginar que 
está num bazar, em que terá de trocar 

uma caraterística sua que não goste por 
uma que gostaria de ter. 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

Cadeiras. 15 min. 

“Iniciais de 
qualidade” 

Promover a 
autoestima. 

Cada utente terá de dizer uma qualidade 
da pessoa à sua esquerda e à sua direita, 

que comece pela letra do nome dessa 
pessoa.  

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 25 min. 

Retorno à calma 
“Todos juntos” 

Promover a 

descontração 

muscular; 

Os utentes irão dar as mãos e, de olhos 

fechados ao som de uma música, irão 

fazer movimentos em conjunto. 

Instrução verbal 
Música, 

Colunas; 

Computador. 

5 min. 
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Desenvolver a 

consciencialização 

dos sentidos. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

Todos sentados em círculo irão relembrar 
o que foi feito durante a sessão, dizendo 
quais as actividades que mais gostaram e 
as que menos gostaram, expressando o 

que vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 

 
 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 21                      9-05-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes. 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas 
na semana anterior. Depois as estagiárias 
irão explicar o que será feito na sessão e a 

estagiária que não esteve presente na 
sessão anterior ira-se apresentar. De 

seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina.  

Mediatização do 

diálogo. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

10 min. 

Atividades 
“Como 

respondia” 
Promover a empatia. 

Os utentes estarão sentados em círculo. 
Para começar a atividade será escolhido 
um utente para ficar com a bola. A esse 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras; 
Bola; 

Conjunto de 
20 min. 
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utente será feita uma pergunta que não 
será respondida por ele, ou seja, o utente 

terá que mandar a bola a outro utente 
para que este responda à questão 

pensando como o outro iria responder. A 
atividade decorrerá até que todos os 

utentes tenham participado. 

perguntas. 

“Refúgio 
Subterrâneo” 

Promover a gestão de 
conflitos. 

Os utentes serão divididos em duas 
equipas. Cada equipa ficará com uma 

estagiária para auxiliar nas dúvidas que 
possam ter. A cada uma será dada uma 

folha com uma história sobre uma possível 
catástrofe e uma lista de pessoas que se 

querem salvar. O problema é que estarão 
doze pessoas na lista e o refúgio só tem 
espaço para seis. O que os utentes terão 
que fazer é escolher quais as seis pessoas 

que acham que merecem ser salvas, 
explicando o porquê das suas escolhas.  

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras; 
Lista com 

personagens; 
 Canetas. 

20 min. 

Retorno à calma “Tocar o corpo” 

Promover a 
consciencialização 

corporal; 
Promover a 

descontração 
muscular. 

Os utentes ficarão sentados em círculo. Ao 
som de uma música irão palpar os braços 
com diferentes pressões. Depois desde 

momento inicial irão realizar movimentos 
com os braços ao ritmo da respiração. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Música; 
Cadeiras. 

5 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

Todos sentados em círculo irão relembrar 
o que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 
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vivência pessoal. 

 
 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 22                      16-05-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes. 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas 
na semana anterior. Depois as estagiárias 
irão explicar o que será feito na sessão e a 

estagiária que não esteve presente na 
sessão anterior ira-se apresentar. De 

seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina.  

Mediatização do 

diálogo. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

10 min. 

Atividades 
“No teu lugar” Promover a empatia. 

Todos os utentes irão escrever numa folha 

um problema que tenham, ou algo que as 

perturbe. De seguida, irão colar o papel 

numa bola e lançar para o cesto. Após 

todos terem lançado, irão retirar uma bola 

do cesto. Cada utente terá ler o problema 

que está no papel como se fosse um 

problema seu, tentando explicar o motivo 

desse problema. 

Instrução verbal; 

Demonstração; 

Feedback verbal. 

Cadeiras; 

Folhas; 

Canetas; 

Bolas; 

Cesto. 

20 min. 

“A tempestade Promover a gestão de Os utentes serão divididos em dois grupos. Instrução verbal; Cadeiras. 20 min. 
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mental” conflitos. De seguida, a estagiária apresenta um 
problema para resolver (e.g. um navio 

naufragou, e um dos sobreviventes nadou 
até alcançar uma ilha deserta. Como se 

poderá salvar?). 
O grupo tem algum tempo para dar ideias 
e de seguida devem apresentar as ideias 

ao outro grupo. Procede-se então à 
eleição das melhores ideias. 

Feedback verbal. . 

Retorno à calma 
“Cuidando do 

corpo” 

Promover a 
descontração 
muscular e a 

consciencialização 
corporal. 

Os utentes estarão sentados e irão realizar 
vários movimentos no rosto, pescoço, 
ombros, braços, tronco, pernas e pés, 
consoante a instrução das estagiárias. 

Instrução verbal 

Cadeiras; 
Música para 

relaxar; 
Colunas;  

Computador. 

5 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

Todos sentados em círculo irão relembrar 
o que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 

 
 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 23                      23-05-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 
Promover a 
organização 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas 

Mediatização do 

diálogo; 
Cadeiras; 
Cartolina; 

10 min. 
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sequencial; 
Desenvolver a 

orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes; 
Avaliar a motricidade 

fina. 

na semana anterior. Depois as estagiárias 
irão explicar o que será feito na sessão. De 
seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina. Após este momento e 

para relembrarem os nomes de todos os 
utentes, cada utente irá dizer o nome de 
quem se encontra à sua direita. Enquanto 

diz o nome da pessoa à sua direita irá 
enfiar uma tampa no ferro. 

Demonstração. Números; 
Ferro; 

Tampas. 

Avaliação 

“Os ritmos” 

Avaliar a estruturação 
rítmica, equilíbrio 

estático e equilíbrio 
dinâmico. 

A estagiária irá bater palmas segundo um 
determinado ritmo e os utentes de 

seguida imitam o ritmo feito. De seguida, 
irão bater palmas ao ritmo da música 

enquanto os utentes com maior 
mobilidade irão dançar no centro da roda.   

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal; 
Ajuda física. 

Cadeiras. 10 min. 

“Escala 
Qualidade de 

Vida”                                                             

Autoavaliação da 
Qualidade de Vida. 

A estagiária irá ler para todo o grupo os 
vários itens da escala enquanto estes vão 
preenchendo consoante a sua perceção.  

Feedback verbal; 
Ajuda física. 

Escalas para 
autopreenchimento; 

Cadeiras; 
Mesas; 

Canetas. 

30 min. 

Retorno à calma 
“Massagem 

corporal” 

Promover a 
descontração 

muscular; 
Avaliação da noção 

corporal e da 
motricidade fina. 

Os utentes irão massajar as várias partes 
do corpo (cabelos, palma da mão, 

tornozelo, coxa, joelho, pescoço orelha, 
nuca, barriga, pálpebra) conforme a 

instrução da estagiária. De seguida irão 
tocar com a ponta do dedo polegar em 
posição de pinça sobre as pontas dos 

restantes dedos. 

Instrução verbal; 
Demonstração. 

Música; 
Cadeiras. 

5 min. 
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Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização; 
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

Todos sentados em círculo irão relembrar 
o que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 

 
 

Centro Social Paroquial de Oeiras – Sessão nº 24                      30-05-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes; 
Avaliar a motricidade 

fina. 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas na 
semana anterior. Depois as estagiárias irão 

explicar o que será feito na sessão. De 
seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina. Após este momento e para 

relembrarem os nomes de todos os 
utentes, cada utente irá dizer o nome de 
quem se encontra à sua direita. Enquanto 

diz o nome da pessoa à sua direita irá 
enfiar uma tampa no ferro. 

Mediatização do 

diálogo; 

Demonstração. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

 

10 min. 

Avaliação 
“Arco da 

Sabedoria” 

Melhorar a agilidade 
dos movimentos; 

Promover a interajuda 

Os utentes serão divididos em duas 
equipas. A cada equipa será dada uma 
bola. Cada utente, na sua vez, terá que 

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal; 

Arco; 
Bolas; 

Cartões com 
25 min. 
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e a cooperação. tentar acertar com a bola no meio do arco 
que as estagiárias irão segurar. Caso 

acerte, o utente terá que responder a uma 
questão para validar o ponto para a sua 

equipa, caso acerte na resposta. 

Ajuda física. perguntas do 
jogo “Quem 
sabe, sabe!”. 

Retorno à calma 
“Viagem pelo 

corpo” 

Promover a 
descontração 
muscular e a 

consciencialização 
corporal. 

Os utentes estarão sentados e irão realizar 
vários movimentos com rosto, pescoço, 
ombros, braços, tronco, pernas e pés, 
consoante a instrução das estagiárias. 

Instrução verbal 

Cadeiras; 
Música para 

relaxar; 
Colunas;  

Computador. 

10 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização; 
Refletir sobre as 

vivências durante o 
período de atividades. 

Todos sentados em círculo irão relembrar o 
que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 
vivenciaram nas mesmas. Será feita ainda 

uma reflexão do que significaram estas 
sessões para os utentes. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 15 min. 

 
 

 


