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Relatórios das Sessões 

 
Data: 16-11-2011                                                                                                 Sessão nº1 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Dr. Hugo Gonçalves, Fl., An., Od., 
Al., Am., Lu., Ib.,Jo., Co., Iu. e As.. 
 
Quando chegámos ao Centro Social Paroquial de Oeiras, dirigimo-nos ao gabinete do 
Dr.º Hugo que nos indicou a sala onde iriamos realizar a sessão e foi levar os utentes até 
esta. Antes dos utentes chegarem preparámos os materiais e dispusemos as cadeiras da 
sala em círculo para os utentes se sentarem.  
A sessão iniciou-se com a apresentação das estagiárias e uma breve explicação acerca 
das atividades que iriamos realizar com os utentes toda as quartas-feiras naquele horário. 
Após a explicação perguntámos aos utentes se estes tinham alguma pergunta que 
quisessem fazer e, visto nenhum utente ter feito perguntas, demos início às atividades. 
A primeira atividade foi o “novelo de lã” que tinha como objetivo a apresentação dos 
utentes. Cada utente, na sua vez, segurava o novelo e dizia o seu nome, idade (se 
quisesse partilhar), profissão e gostos à medida que ia desenrolando o novelo. Após se 
apresentar segurava na ponta de novelo e lançava o novelo para outro utente para este 
se apresentar, e assim sucessivamente até todos se apresentarem. Os utentes gostaram 
da atividade, tendo a Al., a Lu. e a Iu. partilhado várias coisas que gostavam de fazer 
quando eram novas. A Co. tem afasia, pelo que foi mais difícil para esta se apresentar, 
comunicando muito por gestos. Após todos se apresentarem e para se voltar a enrolar no 
novelo, os utentes lançaram o novelo para quem anteriormente lhes tinha lançado, 
dizendo agora o nome da pessoa para quem lançavam. Nesta segunda parte da 
atividade a maioria dos utentes mostrou dificuldade em relembrar o nomo dos restantes 
utentes. Apenas o Jo. a Al., o Am. e  a Co. conseguiram dizer corretamente o nome do 
utente a quem lançavam o novelo. Durante esta atividade uma estagiária ficou sentada 
ao lado da Lu., pois esta tem dificuldades auditivas pelo que era necessário repetir 
constantemente o que era dito. 
A segunda atividade realizada foi “a corda”, onde os utentes iriam realizar vários 
movimentos ao som de uma música com uma corda, e quando a música parasse, uma 
das estagiárias pedia a um utente para dizer o seu nome e o de outro utente. Os utentes 
gostaram da atividade, tendo dançado um pouco ao som da música. Mais uma vez foi 
notória a dificuldade dos utentes recordarem os nomes de todos, mesmo após darmos 
algumas pistas. Durante esta atividade a As. ausentou-se da sala e não voltou a entrar. 
A atividade seguinte foi “imagem na minha mão”, em que os utentes, sentados à volta de 
duas mesas, desenharam o contorno da mão e de seguida, em cada dedo escreveram 
uma qualidade sua. Visto alguns utentes se encontrarem em cadeira de rodas, ajudámos 
os utentes a se dirigirem à mesa. No desenho do contorno da mão foi necessário auxiliar 
alguns utentes com dificuldades de mobilização dos membros superiores, sendo também 
necessário ajudar ao nível da escrita, visto alguns utentes não saberem escrever. Os 
utentes gostaram da atividade, no entanto alguns tiveram bastante dificuldade em 
enumerar as suas qualidades, mesmo com a ajuda das estagiárias pois diziam não 
possuir qualidades. Explicámos que todas as pessoas tinham qualidades, no entanto, 
caso não conseguissem dizer 5 (uma para cada dedo), diziam algumas e nos restantes 
dedos colocavam atividades que gostassem. A Fl. disse que era amiga, brincalhona, boa 
cozinheira, que gostava de partilhar e ajudar os outros. A An. disse que era teimosa, boa 
pessoa, faladora, amiga dos filhos e que gostava de cozinhar. A Od. disse que era 
simpática, boa dançarina quando era mais nova, gostava de fazer renda e de comer. A 
Al. disse que era comunicativa, brincalhona, boa amiga, simpática e que gostava de 
cozinhar. O Am. disse que era desportista, caprichoso, poeta, calmo, teimoso, bom 
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amigo, bondoso, habilidoso e cavalheiro, tendo sido o utente que enumerou mais 
qualidades suas. A Lu. disse que era habilidosa, vaidosa, comunicativa, perfecionista e 
que gostava de música. A Ib. disse ser amiga dos outros, reservada, gostava de passear 
e conviver com as pessoas e que dava grande importância à família. O Jo. disse ser 
bem-disposto, divertido, simpático, comilão, dorminhoco e que gostava de passear. A Co. 
disse que era uma pessoa simpática, comunicativa, generosa, boa pessoa e que gostava 
de ajudar os outros. A Iu. disse que era boa cozinheira, boa aprendiz, gosta dos outros, 
consegue perdoar os outros e que gosta de escrever à máquina. Após todos os utentes 
terem preenchido todos os dedos com qualidades, partilhamos o que tinham escrito.  
Para finalizar, realizámos a atividade de retorno à calma “move e respira”, em que os 
utentes iriam fazer algumas inspirações e expirações profundas enquanto faziam os 
movimentos exemplificados pelas estagiárias. Devido à dificuldade de mobilidades de 
alguns utentes, nem todos conseguiram realizar os movimentos, tendo nós indicado para 
fazerem os movimentos até onde fosse confortável. Os utentes gostaram da atividade, 
dizendo sentirem-se mais calmos no final.  
Para terminar, recordámos as atividades que tinham sido feitas na sessão. Apenas o Jo. 
a Al., a Co. e a Iu. conseguiram dizer corretamente todas as atividades realizadas, tendo 
os restantes utentes mostrado muita dificuldade em relembrar o que tinha sido feito. De 
seguida, fomos levar os utentes até à sala comum. 
Durante a sessão os utentes estiveram sempre muito recetivos às atividades propostas, 
mantendo-se bem-dispostos. Foi possível observar a dificuldade na comunicação entre 
os utentes ao longo da sessão, dirigindo-se apenas às estagiárias e ao Dr.º Hugo, 
comunicando pouco entre si.  
 
 
 
Data: 23-11-2011                                                                                                 Sessão nº2 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Dr. Hugo Gonçalves, Fl., An., Od., 
Al., Am., Lu., Ib.,Jo., Co., Iu. e As.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos 
início à sessão desta semana.  
Inicialmente relembrámos o que tinha sido feito na sessão anterior, tendo os utentes 
bastante dificuldade em se lembrar das atividades. Após este momento explicámos que 
iriamos começar a fazer no início de todas as sessões a data e o número da sessão. O 
Jo., a Al., a Lu. e o Am. disseram corretamente a data, no entanto os restantes utentes 
tiveram bastante dificuldade em identificar o dia da semana, dia do mês, mês e ano em 
que no encontrávamos, sendo necessário alguma ajuda. 
A primeira atividade realizada foi o “jogo do stop”, onde era escolhida uma categoria (e.g. 
animais) e cada utente, na sua vez, tinha de dizer algo dessa categoria sem repetir o que 
tinha sido anteriormente dito. As categorias foram escolhidas pelos utentes, tendo a 
primeira sido “animais”, depois “fruta” e por fim “profissões”. Para cada categoria eram 
dadas duas voltas tendo os utentes bastante facilidade na primeira volta mas na 
segunda, como já tinham sido enumeradas muitas coisas tinham maior dificuldade em se 
lembrar do que já tinha sido dito anteriormente, e em acrescentar algo novo. A categoria 
em que mostraram mais dificuldade foi as “profissões” em que inicialmente começaram 
por dizer a sua profissão ou de algum familiar, mas na segunda volta precisaram de mais 
tempo para pensar sendo dadas algumas ajudas. Os utentes consideraram a atividade 
interessante, estando bastante motivados durante esta. 
A atividade seguinte foi “o seu ritmo” na qual cada utente tinha um instrumento musical e 
tocava um ritmo à sua escolha acompanhando o ritmo dos restantes utentes. Após todos 
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encontrarem um ritmo com que se sentissem confortáveis começámos a cantar músicas 
tradicionais, tocando com os instrumentos o ritmo da música. Os utentes relembraram 
várias músicas, havendo alguns que se levantaram para dançar enquanto os restantes 
continuavam a tocar com os instrumentos. A maioria dos utentes tinham dificuldade em 
seguir o ritmo da música pelo que experimentámos primeiro fazer alguns ritmos mais 
simples indo depois aumentando o grau de dificuldade. Os utentes gostaram da atividade 
e divertiram-se, interagindo uns com os outros. A Ib. mostrou-se sempre bastante 
reservada e a An. e a Fl. adormeceram algumas vezes durante a atividade. 
Por fim realizámos o retorno à calma, “o balão”, em que todos os utentes iriam inspirar e 
expirar enquanto moviam um balão com movimentos suaves, indicados pela estagiária. 
Os utentes realizaram a atividade sem dificuldade e sempre com muita atenção à 
estagiária. 
No final relembrámos as atividades feitas anteriormente e a data. A Is., a As. e a Fl. não 
conseguiram dizer a data mas conseguiram dizer corretamente as atividades realizadas, 
com exceção da Fl. que não conseguiu relembrar as atividades. Após relembrarmos o 
que tinha sido feito o Am. quis partilhar um poema que tinha escrito, tendo todos os 
utentes prestado atenção enquanto o Am. declamava o poema. Os utentes gostaram do 
poema e o Am. disse que na próxima sessão traria outro poema para ler. 
Por fim, fomos levar os utentes até à sala, tendo a Al. ficado mais um pouco pois queria 
falar connosco. 
 
 
Data: 30-11-2011                                                                                                 Sessão nº3 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Dr.º Hugo Gonçalves, Ba., Od., Am., 
Ib., An., Jo., Al., Iu., Lu., Co. e As.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos 
início à sessão desta semana.  
Para começar, revemos o que foi feito na sessão anterior e preenchemos a data e 
número da sessão. A maior dificuldade para os utentes foi identificar qual o dia do mês e 
o ano em que estamos, à exceção da Al., do Jo., e do Am. que não tiveram dificuldade 
nesta tarefa.  
Esta sessão foi direcionada para a avaliação dos utentes e, para esse efeito, foi utilizado 
um protocolo de avaliação elaborado pelas estagiárias, com recurso a 5 instrumentos de 
avaliação, o “Elderly Assessment System (EASYCare)”, o “Mini Mental State Examination 
(MMSE)”, o “World Health Organization Disability Assessment Schedule II (WHODAS II)”, 
o “Examen Géronto Psychomoteur (EGP)” e o “World Health Organization Quality of Life 
(WHOQOL-BREF)”. Para que a avaliação não se tornasse maçuda realizámos diferentes 
provas, com cariz lúdico.   
A primeira atividade, que pretendia avaliar a motricidade fina, consistia em colocar uma 
peça de plástico, neste caso uma tampa, num ferro de espetada. Cada utente, na sua 
vez, teria que colocar essa tampa, já furada, no menor tempo possível. Todas as tampas 
tinham uma letra colada formando assim a palavra “Psicomotricidade”. A Iu., a Od, e o Jo. 
necessitaram de apoio físico para segurar o ferro devido às suas limitações físicas, mas 
conseguiram colocar a tampa sem esforço. A Ba. não conseguiu colocar a peça e os 
restantes utentes realizaram a tarefa sem grande dificuldade. 
A segunda tarefa pretendia avaliar a estruturação rítmica dos utentes. A estagiária iria 
bater palmas, de costas voltadas para os utentes, às quais os utentes deveriam prestar 
atenção para depois reproduzirem o que foi ouvido. Seriam realizadas 4 sequências com 
diferentes graus de complexidade, intervaladas pela reprodução dos utentes. Para os 
incentivar a concentrarem-se referimos que eles iriam aprender uns ritmos para depois 
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acompanharem a música que ia tocar, de forma a funcionarem como uma banda, sendo 
que quem quisesse dançar podia fazê-lo. Foi um pouco difícil para os utentes realizarem 
os ritmos corretos, no entanto a Al., o Am. e a Iu. conseguiram acertar nos quatro ritmos. 
A Ba., a Od., a An., o Jo., a Lu. e a Co, acertaram em dois ou três dos quatro ritmos 
possíveis, enquanto a As. e a Ib. apenas conseguiram acertar em um ritmo dos quatro 
possíveis. Alguns utentes tiveram mais dificuldade, e consequentemente maus 
resultados, devido à falta de concentração na atividade. Após esta atividade passámos 
ao preenchimento do protocolo.  
Cada estagiária ficou com quatro utentes de forma a ajudar os utentes que não sabem ler 
e responder às dúvidas dos restantes utentes. Apenas o Am., a Al. e a Lu. preencheram 
o protocolo sem ajuda. A As. preencheu todo o protocolo sozinha, no entanto, após 
termos mostrado o protocolo ao Dr. Hugo, este disse-nos que as respostas que a utente 
tinha dado não correspondem à realidade pelo que não deveríamos considerar o 
questionário como parte da avaliação. A An. precisou de ajuda em todas as questões 
pois disse não saber ler e porque, quando deixada sozinha, adormecia sobre a mesa. O 
Jo. também precisou de ajuda constante devido às suas limitações físicas. Os restantes 
utentes precisarem apenas de pequenas ajudas.  
Devido ao tempo que foi necessário para o preenchimento dos questionário, não foi 
possível realizar o retorno à calma. 
Para terminar a sessão falámos um pouco sobre o que tínhamos feito. A maioria dos 
utentes não se recordava da primeira atividade feita, retendo apenas o preenchimento do 
protocolo como única atividade, talvez devido ao tempo dispensado na mesma. No final 
da sessão fomos levar os utentes à sala comum, tendo alguns utentes optado por ficar 
connosco na sala onde decorreu a sessão a falar. 
 
 
 
Data: 07-12-2012                                                                                                 Sessão nº4 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Co., Ib., Iu., An., Jo., Od., Ba., Lu., 
Al., As.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos 
início a esta.  
Iniciámos com a data e o número da sessão, tendo apenas o Jo. e a Al. se lembrado qual 
era o número da sessão. A Iu. e a Lu. disseram o ano corretamente, a Ba. conseguiu 
também identificar corretamente o mês e a Od. disse o dia em que nos encontrávamos. 
Após terem feito a data os utentes relembraram as atividades realizadas na semana 
anterior. A maioria dos utentes apenas se lembrava de preencher um questionário pelo 
que ajudámos a relembrar as restantes atividades para depois seguirmos com a sessão. 
A primeira atividade realizada foi a “caixa surpresa” em que os utentes passavam uma 
caixa entre si ao som de uma música e quando esta parasse quem ficasse com a caixa 
na mão teria de abrir, tirar um papel e fazer o que nele estava escrito. Nos papéis as 
ações descritas consistiam em “cumprimentar a pessoa do lado esquerdo/direito”, “dar 
um elogio a outra pessoa”, “ dizer o nome da pessoa à sua esquerda/direita”, “dizer uma 
qualidade/defeito seu” e “contar uma pequena história”. Os utentes gostaram da 
atividade, ficando bastante curiosos por saber que papel lhes iria sair. O que tiveram mais 
dificuldade foi em dizer o nome dos utentes que estavam ao seu lado e em elogiar o 
outro, pois não conheciam bem as pessoas o que tornou mais difícil a atividade.  
De seguida realizámos a atividade “emoções da minha vida”, na qual os utentes 
desenhavam, ou escreviam, numa folha A3, um momento em que se tivessem sentido 
felizes, outro em que se tivessem sentido tristes, depois zangados e por fim orgulhosos. 
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Para realizarmos a atividade levamos os utentes até às mesas e, ajudámos aqueles que 
tinham mais dificuldade. De um modo geral os utentes não aderiram bem à atividade, não 
tendo todos realizado a atividade até ao fim. A As. apenas desenhou o momento em que 
tinha ficado feliz e depois ausentou-se não tendo voltado. No momento triste todas as 
utentes referiram a morte do esposo, tendo o Jo. referido o momento do seu AVC. O 
momento que se tivessem sentido felizes a Al., a As., a Od., a Ib., a Co. e a Iu.. A An. 
disse que foi o nascimento do filho, o Jo. que era a sua casa em Paço de Arcos, a Lu. o 
Natal passado em casa do filho e a Ba. o 1º dia em que comungou. Relativamente ao 
momento em que se sentiram zangados, a Al. disse ser quando lhe faziam algo que ela 
não gostava, o Jo. referiu a altura em que andava na escola pois não gostava, a Ba. 
disse que nada a deixava chateada e os restantes utentes não responderam. O momento 
em que se sentiram orgulhosas, a Al. respondeu “quando me fazem uma partida e eu não 
reajo”, o Jo. disse que era quando andava na tropa, a Lu. disse sentir-se orgulhosa do 
neto, a Ba. disse que foi o nascimento dos filhos e os restantes utentes não 
responderam.  
A última atividade, de retorno à calma, pretendia avaliar a noção corporal dos utentes 
através da nomeação de várias partes do corpo (cabelos, palma da mão, tornozelo, coxa, 
joelho, pescoço orelha, nuca, barriga, pálpebra) conforme a instrução da estagiária. Esta 
avaliação não tinha sido possível na semana anterior pelo que foi feita nesta semana. 
Todos os utentes obtiveram o resultado máximo, conseguindo identificar 8 a 10 partes do 
corpo corretamente.  
Para terminar relembrámos as atividades realizadas. A maioria dos utentes apenas 
recordavam as duas últimas atividades, tendo a Al. recordado a primeira atividade. No 
fim, fomos acompanhar os utentes até à sala comum, tendo a Ba. e a Al. ficado na sala 
onde decorreram as atividades para falarem mais um pouco connosco.  
 
 
 
Data: 14-12-2012                                                                                                 Sessão nº5 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ba., Jo., Ib., Od., Co., As., Al., Lu., 
Iu.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos 
início à sessão desta semana.  
Iniciámos com a data e o número da sessão, tendo apenas o Jo. e a Al. se lembrado qual 
era o número da sessão. A Co. e a Ib. disseram o ano corretamente, a Ba. conseguiu 
também identificar corretamente o mês e a Lu. disse o dia em que nos encontrávamos. 
Após terem feito a data os utentes relembraram as atividades realizadas na semana 
anterior. 
A primeira atividade realizada foi o “quem sabe, sabe”. Nesta atividade os utentes 
estavam divididos em dois grupos e, cada grupo na sua vez, tinha de lançar o dado de 
modo a escolher uma categoria. Consoante a categoria escolhida (geografia, 
gastronomia, curiosidades, provérbios, adivinhas e música tradicional) os utentes tinham 
de responder a uma pergunta. Os utentes gostaram da atividade, estando bastante 
motivados e achando as perguntas interessantes. Alguns utentes demonstraram maior 
facilidade em responder às perguntas, nomeadamente o Jo., a Al. e a Lu.. A Ib. 
apresentou bastante facilidade ao nível dos provérbios, no entanto, nas outras categorias 
apresentava bastante dificuldade. Todos gostaram da atividade tendo esta se prolongado 
por mais tempo. Durante esta atividade a As. abandonou a sala não tendo voltado a 
entrar. 
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A segunda atividade realizada foi o “jogo da onda” em que os utentes estavam aos pares, 
frente a frente, segurando cada um a ponta de duas fitas. Ao som da música os utentes 
realizavam vários movimentos, movendo assim as fitas. Alguns utentes com maior 
dificuldade ao nível da mobilização dos membros superiores tiveram maior dificuldade na 
realização desta atividade, como é o caso do Jo., da Al., da Od., da Lu. e da Iu.. Como a 
música era conhecida pelos utentes, alguns começaram a cantar enquanto faziam os 
movimentos. Inicialmente as estagiárias exemplificaram alguns movimentos, tendo de 
seguida, os utentes realizado movimentos à sua escolha. Os utentes gostaram da 
atividade mas rapidamente sentiram-se cansados. 
Para finalizar realizámos a atividade de retorno à calma “viajar na fantasia”. Nesta 
atividade os utentes fechavam os olhos e imaginavam uma situação descrita pela 
estagiária. A maioria dos utentes não quis fechar os olhos pois não se sentia confortável. 
O Jo. e a Co. inicialmente estavam a falar mas depois de voltarmos a pedir para 
imaginarem a situação descrita ficaram mais focados na atividade. De modo geral os 
utentes gostaram da atividade tendo imaginado locais onde se sentissem confortáveis, 
locais onde costumavam ir com a sua família. 
Para terminar relembrámos as atividades realizadas durante a sessão. A Ib. lembrava-se 
ainda da última, e a Ba. conseguiu dizer todas as atividades, apesar de não conseguir 
dizer a ordem corretamente, tendo a Od. corrigido a ordem destas. No final da sessão 
fomos levar os utentes à sala comum, tendo alguns utentes optado por ficar connosco na 
sala onde decorreu a sessão a falar. 
 
 
 
Data: 04-01-2012                                                                                                 Sessão nº6 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ba., Jo., Ib., Od., Co., As., Al., Lu. e 
Ve.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos 
início à sessão desta semana. Nesta sessão, a pedido do Dr. Hugo, contámos com a 
presença de mais uma utente, a Ve.. 
Inicialmente explicámos à Ve. as atividades que costumávamos realizar nas sessões, os 
seus objetivos e a frequência semanal em que estas ocorriam. Após esta breve 
explicação os utentes apresentaram-se rapidamente. De seguida, realizámos a data e o 
número da sessão. A Ve. conseguiu dizer corretamente a data em que nos 
encontrávamos, e a As. e a Ib. não conseguiram. O número da sessão foi dito pelo Jo. 
pois mais nenhum utente (à exceção da Al.) conseguiu dizer corretamente o número da 
sessão em que nos encontrávamos. 
A primeira atividade realizada foi “de bebé a gigante”, na qual os utentes teriam de 
realizar vários movimentos ao som da música e, se esta tivesse a tocar com o som baixo 
teriam de realizar movimentos de baixa amplitude, se tivesse a tocar com o som alto 
teriam de realizar movimentos de grande amplitude. Os utentes gostaram da atividade, 
tendo alguns se levantado e dançado. Inicialmente tiveram dificuldade em seguir a regra 
estabelecida relativamente à amplitude dos movimentos, mas após a demonstração das 
estagiárias conseguiram realizar a atividade. A Ib. esteve bastante inibida na realização 
desta atividade, enquanto a Co. e a Ba. estiveram mas expansivas. A Lu. como não 
conseguia ouvir a música ia fazendo os movimentos imitando os restantes utentes.  
A segunda atividade realizada foi “era uma vez” em que os utentes em conjunto 
realizavam uma história. Um utente começava uma história dizendo uma frase, e o utente 
à sua esquerda continuava acrescentando outra frase, até todos os utentes terem 
contribuído. Os utentes remeteram as duas histórias criadas para acontecimentos 
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pessoais, colocando as personagens das histórias com profissões semelhantes às suas e 
outros acontecimentos vivenciados pelo próprio. A primeira história contada foi uma 
história mais violenta que remetia a temas como a violência e a falta de respeito. Visto a 
história se estar a tornar demasiado triste, após todos terem contado uma parte da 
história pedimos para que continuassem mas agora de forma a tornar esta continuação 
mais alegre. Os utentes conseguiram dar um novo rumo à história tendo esta acabado 
com um final feliz. Após a realização da história refletimos um pouco sobre o que tinha 
sido contado. De seguida, pedimos para realizarem uma nova história. Esta segunda 
história já foi mais criativa, sendo as personagens animais em vez de pessoas, como foi o 
caso da primeira. Os utentes gostaram da atividade tendo-se divertido bastante e 
conseguido realizar uma história fluída. Durante esta atividade a As. ausentou-se da sala 
não tendo voltado. 
Por fim realizámos o retorno à calma “ondas da sensação”. Nesta atividade os utentes 
tinham de sentir a sua respiração enquanto as estagiárias faziam ligeiras mobilizações e 
toques nos membros superiores. Os utentes gostaram da atividade, dizendo sentirem-se 
mais calmos e relaxados após esta. 
Para terminar, relembrámos as atividades feitas durante a sessão. A Ve., a Al., o Jo. e a 
Co. disseram corretamente as atividades pela ordem que foram executados, tendo a Ve. 
relembrado uma das histórias contadas pelos utentes e a Al. a outra história. Durante a 
sessão a Ba. e a Ve. estiveram algum tempo em conversa, e a Ib. participou pouco ao 
longo da sessão, mostrando-se ainda muito inibida. A Iu, o Jo., a Al. e a Co. foram os 
utentes que estiveram mais participativos e mais envolvidos nas atividades. 
No final da sessão fomos levar os utentes à sala comum, tendo alguns utentes optado 
por ficar connosco na sala onde decorreu a sessão a falar. 
 
 
 
Data: 11-01-2012                                                                                                 Sessão nº7 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ab., Ve., Al., Lu., Jo., Ib., As., Od., 
Co., e Ba.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos 
início à sessão desta semana. Nesta sessão contámos com a presença de um novo 
utente, o Ab., que como estava curioso relativamente às atividades, quis também 
experimentar. 
Antes de realizarmos a data pedimos aos utentes que explicassem como eram as 
sessões de psicomotricidade. A Al. foi quem melhor conseguiu explicar, no entanto, 
houve alguns pormenores que foi necessário as estagiárias explicarem. Após a 
apresentação do Ab. e das estagiárias, pedimos aos utentes que se apresentassem pois, 
apesar de conhecer as caras da maioria deles, não sabia o nome de quase nenhum. De 
seguida, realizámos a data e o número da sessão. O Ab. não conseguiu dizer a data toda 
corretamente pois não se lembrava do dia do mês. A Lu. disse corretamente a data, 
assim como a Od.. A Ba. e a Co. tiveram uma maior dificuldade. A Al. e o Jo. disseram 
corretamente o número da sessão, assim como a Ve.. 
A primeira atividade feita foi a “bola no cesto”. Nesta atividade os utentes tinham que 
acertar com uma bola de ping-pong num cesto colocado no centro do círculo. O primeiro 
a conseguir acertar teria de realizar uma tarefa ou responder a uma pergunta. Os utentes 
acharam a atividade divertida, estando bastante motivados na sua realização, interagindo 
uns com os outros. Conforme as tentativas fomos diminuindo o tamanho do cesto de 
modo a dificultar a tarefa. Na segunda parte da atividade os utentes conseguiram 
responder à maioria das perguntas efetuadas e realizar as tarefas propostas. Quando 
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não conseguiam realizar a tarefa ou responder à pergunta um outro utente ajudava, tendo 
todas as tarefas sido executadas e as perguntas respondidas. O Jo., o Ab., a Co., e a Al. 
foram os utentes que estavam mais motivados na realização da atividade. a Iu. ficava 
bastante frustrada sempre que não conseguia encestar a bola, sendo necessário 
evidenciar o facto que mais importante que acertar era tentar. Durante esta atividade a 
As. ausentou-se da sala não tendo voltado. 
A atividade seguinte foi a “roupa na memória”. Nesta atividade os utentes estavam 
divididos em duas equipas. Inicialmente era dado algum tempo para observarem um 
utente da outra equipa e, de seguida, esse utente era tapado por uma manta e os utentes 
da equipa adversária tinham de responder a várias perguntas sobre a roupa que aquele 
utente tinha vestido. Esta atividade foi difícil para a Ib. e a Ba., tendo os restantes utentes 
mostrado uma maior facilidade em se lembrar do que tinham anteriormente observado. 
Todos os utentes passaram pelo papel de serem observados, gostando de receber esta 
atenção por parte dos restantes. De um modo geral os utentes gostaram da atividade, 
realizando-a com sucesso. 
A última atividade feita foi o retorno à calma “flecha corporal” na qual os utentes 
realizavam alguns movimentos com os membros superiores enquanto faziam algumas 
inspirações e expirações profundas. Alguns utentes tiveram uma maior dificuldade na 
mobilização dos membros devido às suas limitações físicas, no entanto, todos realizaram 
a atividade do modo que conseguiam. Após a atividade os utentes sentiam-se mais 
calmos e descontraídos. 
Relembrámos então as atividade realizadas durante a sessão, havendo alguns utentes 
com maior dificuldade em relembrar o que tinha sido executado, nomeadamente a Is. e a 
Ba.. O Ab. disse corretamente as atividades realizadas, incluindo a data feita inicialmente.  
No final da sessão fomos levar os utentes à sala comum, tendo alguns utentes optado 
por ficar connosco na sala onde decorreu a sessão a falar. 
 
 
 
Data: 18-01-2012                                                                                                 Sessão nº8 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Am., Jo., Ve., Al., Co., Iu., Od. e Fl.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos 
início à sessão desta semana.  
Começámos por elaborar a data e o número de sessão. O Am. disse corretamente a 
data, no entanto, como não tinha estado presente nas ultimas sessões, não sabia qual o 
número da sessão em que nos encontrávamos. A Al. disse então o número da sessão e 
demos início às atividades. 
A atividade realizada foi a “árvores da nossa vida”. Nesta atividade os utentes teriam de 
descrever em 5 papéis, 5 momento da sua vida que considerassem importantes e que 
gostariam de partilhar com o grupo. Estes papéis eram posteriormente colados num 
papel de cenário com uma árvore desenhada, fazendo assim as folhas da árvore. Para 
realizarem a atividade os utentes tinham disponíveis canetas de feltro, lápis coloridos, 
lápis de cera, imagens recortadas e revistas. O Am., a Ve., a Al. e a Co. realizaram a 
atividade sem necessidade de ajuda, estando bastante motivados e empenhados na sua 
realização. A Fl. necessitou de um apoio constante pois tinha dificuldade na realização de 
trabalhos manuais. A Od. e a Iu. inicialmente estavam pouco motivadas, tendo dificuldade 
em escolher os momentos que queriam partilhar nas suas folhas, mas com o decorrer da 
atividade foram ganhando uma maior motivação. O Jo. necessitou apenas de ajuda física 
na colagem pois não conseguia mobilizar o braço direito. Durante a atividade os utentes 
foram falando entre si e ajudaram-se uns aos outros na procura de imagens que 
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correspondessem aos momentos que os utentes queriam representar. Visto ter sido uma 
atividade muito demorada, não foi possível no final apresentarmos o que cada utente 
tinha feito, pelo que explicámos que iriamos voltar a esta atividade na sessão seguinte de 
modo a que cada um pudesse explicar o motivo de ter escolhido aqueles momentos. 
Como a atividade anterior demorou mais tempo que o previsto, não foi possível fazer a 
atividade de retorno à calma. 
Para terminar relembrámos o que tinha sido feito durante a sessão. Apenas a Fl. não se 
recordava da atividade realizada anteriormente, enquanto os restantes utentes 
recordavam todos as atividades realizadas durante a sessão.  
No final da sessão fomos levar os utentes à sala comum, tendo alguns utentes optado 
por ficar connosco na sala onde decorreu a sessão a falar. 
 
 
 
Data: 25-01-2012                                                                                                 Sessão nº9 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Jo., Od., Ib., As., Iu., Co., Ba., Fl., 
Ab., Am. e Al.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos 
início à sessão desta semana.  
Quando todos se encontravam na sala elaborámos a data e o número da sessão. A Fl., a 
As. e a Ib. não conseguiram dizer nem a data nem o número da sessão. O Am. e a Ba. 
disseram corretamente a data e o Jo. e  Al. o número da sessão. Após a elaboração da 
data a As. ausentou-se da sala não tendo voltado. 
A primeira atividade realizada foi a continuação da atividade elaborada na semana 
anterior “A árvores da nossa vida”. Visto muitos utentes não terem estado presentes na 
sessão anterior, começámos por descrever como tinha sido a atividade e, de seguida, os 
utentes apresentaram os seus trabalhos. O papel de cenário estava exposto na parede, 
de modo a todos conseguirem visualizar. A maioria dos acontecimentos marcantes 
assinalados pelos utentes foi: o casamento, o nascimento dos filhos, a morte do esposo, 
atividades que gostavam de fazer quando eram mais novos e a altura em que 
trabalhavam. Também a escola foi recordada pela maioria dos utentes. Durante a 
apresentação dos trabalhos foi possível verificar que muitos dos utentes tiveram trajetos 
de vida parecidos, o que levou a uma maior partilha relativamente a essas vivências 
comuns. Enquanto os utentes apresentavam, os restantes utentes que não tinham estado 
presentes iam partilhado vivências similares às descritas por quem estava a partilhar. Os 
utentes gostaram da atividade sentindo-se orgulhosos ao verem o seu trabalho exposto 
para todos verem.  
A atividade seguinte foi “o espelho” na qual os utentes passavam uma caixa entre eles, 
ao som de uma música. Quando a música parasse o utente que tivesse a caixa na mão 
teria de levantar a tampa e dizer coisas boas sobre a pessoa cuja imagem estivessem na 
tampa. Para causar maior impacto dissemos que na tampa estava a foto de uma pessoa 
muito importante mas que estes não poderiam dizer quem era essa pessoa, apenas 
podiam dizer as qualidades dessa pessoa. Conforme os utentes iam descobrindo que na 
tampa estava apenas colado um espelho iam ficando muito surpreendidos e bem-
dispostos. Alguns utentes tiveram dificuldade em enumerar as suas qualidades, pois 
consideram que quem deve dizer as suas qualidades são os outros e não eles. Apesar 
desta resistência inicial todos conseguiram enumerar várias qualidades, tendo a maioria 
dito ser uma pessoa calma, que ajudava os outros, simpática e carinhosa. Alguns utentes 
disseram ainda ser divertidos e alegres. 
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A terceira atividade realizada foi os “números que mexem”. Nesta atividade os utentes 
teriam de associar um movimento a um número, realizando sempre o movimento 
correspondente ao número dito pela estagiária. Alguns utentes tiveram dificuldade em 
decorar quais os movimentos correspondentes a cada número, sendo o Am., o Jo., a Al., 
a Ib. e a Co. os utentes que tiveram maior facilidade nesta atividade. Após esta 
dificuldade inicial, todos os utentes conseguiram realizar a atividade de modo correto 
tendo por isso as estagiárias aumentado o grau de dificuldade, pedindo dois movimentos 
ao mesmo tempo. Os utentes com maiores dificuldades foram a Od., a Ba. e o Ab.. 
De seguida realizámos a atividade de retorno à calma “sentindo o meu corpo”. Nesta 
atividade os utentes fizeram alguns exercícios de modo a libertar as tensões interiores. 
Os utentes acharam a atividade interessante, dizendo sentirem-se mais “leves” após a 
realização desta.  
Para finalizar, relembrámos o que tinha sido feito durante a sessão. A maioria dos utentes 
não conseguiu identificar as atividades feitas pela ordem correta, tendo apenas a Al. dito 
corretamente todas as atividades. No final da sessão fomos levar os utentes à sala 
comum, tendo alguns utentes optado por ficar connosco na sala onde decorreu a sessão 
a falar. 
 
 
 
Data: 01-02-2012                                                                                               Sessão nº10 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ab., Jo., Am., Al., Fl., Ba., Ib., Iu. e 
As.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos 
início à sessão desta semana.  
Iniciámos a sessão com a elaboração da data e do número da sessão. O Am., o Jo. e a 
Al. identificaram o número da sessão corretamente, o Ab. identificou o ano, a Iu. o mês e 
o Jo. o dia do mês. De seguida relembrámos as atividade feitas na sessão anterior. A 
maioria dos utentes já não se recordava, tendo a Al. explicado algumas das atividades 
feitas. Demos então inicio às atividades desta semana. 
A primeira atividade realizada foi a “corrida das garrafas”. Nesta atividade os utentes 
tinham um pau com um corda, e na outra ponta da corda encontrava-se uma garrafa. Os 
utentes tinham de enrolar a corda no pau até a garrafa ficar encostada ao pau. Os 
utentes gostaram da atividade, tendo-se divertido bastante. A Iu. mostrou-se uma pessoa 
bastante competitiva ficando chateada por não ter conseguido ser a primeira a acabar a 
tarefa. A Al. e o Jo. foram quem teve maior dificuldade, no entanto não desistiram. Todos 
os utentes estavam bastante entusiasmados e motivados pelo que decidimos realizar a 
atividade novamente. Na segunda vez que realizámos a atividade a As. não quis fazer, 
tendo-se levantado e abalado da sala. 
A atividade seguinte foi “o que desapareceu?”. Nesta atividade eram colocados vários 
objetos em cima de uma mesa e os utentes tinham de olhar com atenção decorando 
quais os objetos que estavam na mesa. Após um momento de observação, uma das 
estagiárias tapava a mesa com uma manta e a outra retirava um objeto da mesa. De 
seguida, os utentes tinham de identificar qual o objeto desaparecido. Os utentes tiveram 
bastante facilidade na realização desta atividade pelo que as estagiárias decidiram fazer 
uma modificação: em vez de se retirar um objeto, era trocada a ordem de dois objetos. 
Nesta variante da atividade os utentes já tiveram maior dificuldade, no entanto, a maioria 
conseguiu identificar corretamente os objetos trocados. Os utentes gostaram da 
atividade, tendo todos se mostrado bastante atentos durante a sua realização.  
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A terceira atividade realizada foi o “jogo dos pares”. Nesta atividade os utentes tinham 
várias cartas colocadas com a imagem para baixo e, cada um na sua vez, poderia virar 
duas cartas de modo a tentar encontrar o par. Os utentes gostaram da atividade tendo 
conseguindo manter a sua atenção ao longo desta. As utentes que mostraram maiores 
dificuldades em memorizar as cartas com as imagens foram a Is. e a Ba.. Os utentes com 
maior facilidade nesta atividade foram o Jo., a Al. e o Am.. 
Como a atividade anterior se prolongou mais que o esperado não houve tempo para 
realizar a atividade de retorno à calma. 
Antes de terminar, relembrámos as atividade realizadas ao longo das sessões, tendo os 
utentes alguma dificuldade em recordar pela ordem correta a sequência de atividade 
feitas. No final da sessão fomos levar os utentes à sala comum, tendo alguns utentes 
optado por ficar connosco na sala onde decorreu a sessão a falar. 
 
 
 
Data: 08-02-2012                                                                                               Sessão nº11 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ch., Iu., Jo., Al., As., Co., Ab., Ba., 
Ib., Am., An., Od.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos 
início à sessão desta semana. Nesta sessão contámos com a presença de uma senhora 
que tinha entrado para o Lar à pouco tempo, a Ch.. Antes da sessão apresentámo-nos e 
pedimos aos utentes que se apresentassem também e, seguidamente, explicámos o que 
eram as sessões de psicomotricidade e como estas estavam organizadas. 
Após esta apresentação elaborámos a data e o número da sessão. A Ch. disse 
corretamente a data e o Jo. disse o número da sessão. 
A primeira atividade que realizámos foi o “eu conheço”. Nesta atividade os utentes tinham 
de descrever uma pessoa do grupo e dizer algo que essa pessoa gostasse de fazer, sem 
dizer o nome da pessoa. O utente que estava a ser indicado teria de se identificar. Para 
não tornar a atividade demasiado fácil, pedimos aos utentes que na descrição fizessem 
uma descrição psicológica da pessoa em questão e não física. Alguns utentes ficaram 
inibidos durante a atividade, não se identificando quando estavam a ser descritos, apesar 
de considerar que podiam ser eles. Este foi o caso da Al. e da Ib. que apenas quando 
lhes perguntámos diretamente disseram que achavam ser elas. Os utentes aderiram bem 
à atividade, no entanto, tiveram alguma dificuldade em falar sobre alguns utentes como 
foi o caso da Ch. que tinha entrado recentemente no Lar. 
A atividade seguinte foi o “cheiros e sabores”. Nesta atividade os utentes estavam 
divididos em duas equipas e cada utente na sua vez, com os olhos vendados, tinha de 
cheirar, provar ou tocar em algo e identificar para ganhar um ponto para a sua equipa. Os 
utentes gostaram da atividade tendo acertado na maioria dos objetos/alimentos. Durante 
a atividade foi possível verificar alguns conflitos entre a Ba. e a Al., os quais tentámos 
apaziguar. 
A última atividade realizada foi o retorno à calma “a garra”. Nesta atividade os utentes 
tinham de fazer alguns movimentos com os braços e posteriormente com as pernas de 
modo a promover a libertação de energias. Os utentes gostaram da atividade tendo-a 
achado bastante interessante.  
Para finalizar os utentes relembraram as atividades realizadas ao longo da sessão. A Ch 
conseguiu identificar corretamente quais as atividades realizadas e a ordem em que 
estas foram feitas. Cada utente relembrou também qual o objeto/alimento que lhe tinha 
calhado na atividade “cheiros e sabores”, tendo todos os utentes dito corretamente o seu 
objeto/alimento. 
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No final da sessão fomos levar os utentes à sala comum, tendo alguns utentes optado 
por ficar connosco na sala onde decorreu a sessão a falar. 
 
 
 
Data: 15-02-2012                                                                                               Sessão nº12 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ch., Jo., An., As., Lu., Al., Ba., Iu. e 
Ib.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos 
início à sessão desta semana.  
Demos início a esta sessão começando, como habitualmente, com o preenchimento da 
data e número da sessão. A Iu., a Ch. e a Lu. conseguiram identificar corretamente a 
data da sessão. A As. não conseguiu identificar nenhuma parte da data. A Al. e o Jo. 
identificaram o número da sessão. Após a finalização da data a As. saiu da sala, não 
tendo voltado a entrar. 
A primeira atividade realizada foi “o maestro”. Nesta atividade era vendado os olhos a um 
utente e, de seguida, escolhia-se um outro utente para fazer gestos, tendo todos de o 
imitar. Após estar decidido quem seria o “maestro” era retirada a venda ao utente 
vendado e este tinha de identificar o “maestro” do grupo. Inicialmente esta atividade foi 
muito fácil pois os utentes estavam a olhar diretamente para a pessoa que estava a 
realizar os gestos, especialmente a Ba., a An. e a Ib.. Explicámos então que não podiam 
estar a olhar diretamente pois assim era fácil de identificar. Os utentes conseguiram 
então não olhar tão constantemente para o “maestro” o que tornou mais difícil o utente 
conseguir identificar o maestro. Os movimentos realizados pelos utentes foram bastante 
monótonos, sendo necessário dizer algumas vezes que poderiam trocar de movimentos e 
exemplificar alguns movimentos diferentes. 
A segunda atividade foi “as cores”. Nesta atividade os utentes escolhiam à sorte um 
cartão e, consoante a cor que saísse, tinham de dizer vários objetos que continham 
aquela cor. Inicialmente os utentes apenas diziam peças de roupa pelo que pedimos que 
não dissessem mais peças de roupa, pois estas podiam ser de qualquer cor. Isto tornou a 
atividade mais difícil tendo demorado os utentes mais tempo a pensar. As cores que 
foram selecionadas foram o preto, o vermelho e o amarelo. Em todas estas cores os 
utentes conseguiram dizer vários objetos, tendo a atividade decorrido conforme o 
esperado. 
A atividade de retorno à calma foi o “círculo da descontração” em que os utentes, cada 
um na sua vez, irão realizar um movimento para os outros imitarem. A maioria dos 
movimentos realizados foram movimentos já realizados anteriormente neste momento 
das sessões ou, movimento realizados nas atividade de ginástica que alguns dos utentes 
frequentam. Os utentes gostaram todos da atividade, tendo-a realizado conforme o 
esperado.  
Para terminar, fizemos uma breve revisão das atividades realizadas durante a sessão. a 
Ch., o Jo. e a Al. conseguiram relembrar todas as atividades realizadas. A An., a Lu., a 
Ba., a Iu e a Is. só se relembraram de uma delas. No final da sessão fomos levar os 
utentes à sala comum, tendo alguns utentes optado por ficar connosco na sala onde 
decorreu a sessão a falar. 
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Data: 22-02-2012                                                                                               Sessão nº13 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Al., Lu., Ba., Jo., Od., Ib., Au. e An.. 
 
No início da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala 
onde se iria realizar a sessão. Nesta sessão tivemos a presença de uma nova utente, a 
Au., mas faltaram muitos utentes devido a um surto de gripe no Lar.  
Demos início a esta sessão começando, como habitualmente, com o preenchimento da 
data e número da sessão. A Al. conseguiu identificar corretamente a data e número da 
sessão enquanto os restantes utentes mostraram ter dificuldades. A Ib. não conseguiu 
identificar o ano em que estamos, a Od. não conseguiu dizer o dia em que estávamos tal 
como a Ba., a Au. e a An. O Jo. e a Lu., apesar de demorarem a responder, conseguem 
preencher a data e o dia da semana sem dificuldade. 
Terminado este momento inicial passámos à atividade “Passar a bola”. Os utentes teriam 
que passar a “fisioball” entre eles usando as mãos ou os pés, variando de acordo com as 
instruções da estagiária. Os utentes de cadeiras de rodas tiveram que ser colocados de 
lado para que conseguissem chegar à bola com as mãos. No geral, os utentes gostaram 
da atividade, mostrando-se concentrados e participativos na mesma. As maiores 
dificuldades apresentadas foram o passar a bola com as mãos, visto ser difícil se 
inclinarem, e respeitar as regras, no sentido em que, quando pedido que chutassem com 
a perna esquerda o fizessem apenas com essa perna e não com a outra.  
A segunda atividade foi “Agora somos nós”. Nesta atividade a grupo foi dividido em duas 
equipas com quatro elementos cada. A cada elemento era atribuído um número de 1 a 4 
e a cada número correspondia um movimento. Quando a estagiária dissesse um número, 
a pessoa a quem correspondia o mesmo teria que efetuar o movimento a ele associado. 
Esta foi uma atividade difícil pois os utentes não conseguiram decorar o movimento que 
lhes pertencia, à exceção da Al., do Jo., da Ib. e da Od. que raramente falharam um 
movimento, seja quando tiveram que decorar apenas um movimento, seja quando 
tiveram que saber os quatro movimentos.  
A Au. teve muita dificuldade, mesmo após uma das estagiárias ter estado algum tempo a 
explicar-lhe o movimento e o número que lhe pertencia, pois quando voltávamos a dizer o 
número dela, esta não respondia ficando imóvel. A Au. não conseguiu realizar esta tarefa 
com sucesso, sendo necessário relembra-la constantemente do seu movimento. A Ba. 
também teve muita dificuldade em decorar os movimentos, acertando raramente no que 
lhe era solicitado. A An. adormeceu várias vezes durante a atividade sendo necessário 
chamá-la várias vezes.  
A terceira atividade foi “Rodar o dado”. Para esta atividade usámos dois dados e os 
utentes, cada um na sua vez, lançavam-nos, faziam a soma das pintas e, conforme o 
número da soma, teriam que mencionar algo que estivesse relacionado com ele. Os 
utentes gostaram muito da atividade, apesar de terem tido dificuldade em relacionar o 
número com algo que conhecessem. À Au. saiu o número 7 e esta teve dificuldade em se 
lembrar de algo com o esse número. Demos então algumas pistas sobre os dias da 
semana que eram 7, mas a utente continuou com dificuldade, enumerando-os de modo 
errado. Para que conseguisse compreender que a semana tem 7 dias foi necessário 
enumera-los em conjunto com a utente. A Ba. também teve dificuldade, desta vez com o 
número 4, embora tentássemos que ela pensasse nas estações do ano. Quando saiu o 
número 12, era para todos responderem, mas apenas o Jo. se lembrou que 12 são os 
meses do ano. Apesar disso todos os utentes souberam identificar os 12 meses pela 
ordem correta. Os restantes utentes conseguiram pensar em algo relacionado com o 
número que lhes calhou apenas com uma pequena ajuda da nossa parte e, por vezes, 
sem necessitarem de nenhuma ajuda.  
A última atividade foi o retorno à calma. Os utentes, aos pares, teriam que imitar o seu 
par, ser o espelho do outro. A An. ficou com a Ba. tendo passado a maior parte da 
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atividade a dormir, apesar da nossa chamada de atenção constante, tendo a Ba. acabado 
por fazer os movimentos sozinha. A dupla Jo. e Ib. funcionou muito bem, imitando os 
movimentos na perfeição, sem dificuldades. A dupla Al. e Od. também funcionou bem, 
apesar de ser preciso chamar à atenção a Od. que se distraía muito facilmente com os 
outros utentes. A Lu. e Au conseguiram fazer alguns movimentos mas com grande 
dificuldade, pois rapidamente perdiam a concentração, principalmente a Au. No geral, a 
relaxação correu bem embora os utentes tenham optado por movimentos muito 
repetitivos e pouco criativos, já que usaram apenas os braços. 
Para finalizar, fizemos uma revisão do que tínhamos feito durante toda a sessão. Mais 
uma vez esta foi uma tarefa que se mostrou difícil pois os utentes, no geral, baralham a 
sequência das atividades ou esquecessem-se de coisas que foram feitas, mesmo depois 
de lhes darmos pistas. No final da sessão fomos levar os utentes à sala comum, tendo 
alguns utentes optado por ficar connosco na sala onde decorreu a sessão a falar, como 
habitualmente fazem. 
 
 
 
Data: 29-02-2012                                                                                               Sessão nº14 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Lu., Al., Au., Od., Ab., Jo. e Ib..  
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos 
início à sessão desta semana.  
Começamos a sessão, como habitualmente, com a realização da data e número da 
sessão. A Au. não conseguiu identificar nenhuma corretamente, o Jo. e a Al. identificaram 
corretamente ambas e a Ib., a Od. e o Ab. identificaram apenas o mês e o ano. 
A primeira atividade realizada foi o “afeto”. Nesta atividade os utentes, cada um na sua 
vez, iria segurar num peluche e fazer uma demonstração de carinho utilizando. Após 
realizar essa demonstração de carinho diziam como se sentem quando fazem ou 
recebem carinho ou afeto de alguém. Os utentes aderiram bem à atividade, achando-a 
bastante interessante. A Lu., a Al., a Au., o Ab. e a Ib. no momento da realização da 
demonstração de afeto, imaginaram que o peluche era o neto ou o bisneto. A Od. e o Jo. 
imaginaram que era um sobrinho. A maioria dos utentes disse se sentir feliz quando 
alguém lhes dava um carinho, quando recebiam afeto de alguém e explicaram que estes 
momentos acontecem quando os seus familiares os vão visitar, em especial as crianças 
que tendem a serem mais afetuosas que os adultos.  
A atividade seguinte foi o “jogo da malha”. Nesta atividade os utentes estavam divididos 
em duas equipas. Uma equipa tinha de derrubar um bastão usando bolas e a outra 
usando sacos de areia. Depois de todos terem lançado as equipas trocavam de material. 
Os utentes gostaram da atividade, estando bastante alegres e divertidos. Alguns utentes 
explicavam aos restantes membros da sua equipa como fazer para conseguir derrubar os 
bastões. A equipa vencedora ficou bastante orgulhosa. À medida que os utentes iam 
acertando nos bastões, os utentes iam interagindo entre si, dando alguns elogios uns aos 
outros. 
A última atividade foi a atividade de retorno à calma “eu sou um balão”. Nesta atividade 
os utentes imaginavam que o seu corpo era um balão que estava a encher lentamente e, 
de repente, se esvaziava. Os utentes aderiram bem à atividade, no entanto, aqueles com 
uma mobilidade dos membros superiores mais reduzida, sentiram alguma dificuldade na 
realização da tarefa.  
Para finalizar recordámos as atividade feitas durante a sessão. A maioria dos utentes 
recordava-se da atividade do “jogo da malha”, não se recordando do “afeto”. Apenas a Al. 
e o Jo. se recordavam de todas as atividades pela ordem correta. O Ab. recordava-se das 
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atividades mas trocou a sequência destas. No final da sessão fomos levar os utentes à 
sala comum, tendo alguns utentes optado por ficar connosco na sala onde decorreu a 
sessão a falar. 
 
 
 
Data: 07-03-2012                                                                                               Sessão nº15 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Iu., Ba., Co., Am., Jo., Al., Lu., Ib., 
Au.. 
  
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. O Jo. já se encontrava na sala à espera do início da sessão. 
Esta foi a primeira vez que o utente se dirigiu à sala sem cadeira de rodas, usando 
apenas a bengala tripé. Nesta sessão alguns utentes não estiveram presentes pois 
estavam doentes. A An. comunicou-nos que não iria estar mais presente nas sessões 
pois sente-se mal por estar constantemente a adormecer. Antes de darmos início à 
sessão a Al. chamou-nos e disse a data e número da sessão corretamente e pediu para 
perguntarmos aos outros utentes a data e número da sessão pois ela sabia e assim os 
restantes utentes tinham de pensar. No início da sessão o Am. não estava presente 
tendo aparecido depois. 
Após todos os utentes se encontrarem demos início à sessão falando sobre como tinha 
sido o fim de semana dos utentes. Estes partilharam que no fim de semana tinham 
recebido uma visita das crianças da Casa da Fonte e que tinham realizado algumas 
atividades com estas. Passámos de seguida à elaboração da data e do número da 
sessão. O Jo. teve facilidade em dizer o que lhe foi pedido. A Co. teve dificuldade em 
dizer a data mas conseguiu escolher corretamente os cartões com a data escrita. A Is. e 
a Au. continuam com muita dificuldade não conseguindo dizer o dia, mês, ano e número 
da sessão, tendo a Is. conseguido dizer apenas o dia da semana. 
A primeira atividade feita foi a “Amnésia” em que se colocavam papéis com os nomes dos 
utentes num saco, de seguida um utente tirava um papel sem ver e colocávamos o papel 
na cabeça. Os outros utentes tinham de ler o nome e indicar alguns traços psicológicos e 
físicos que identificassem essa pessoa. O utente que tinha o papel colado na testa teria 
de adivinhar qual o nome que tinha colado na sua testa. Como alguns utentes não sabem 
ler, uma de nós tapava os olhos ao utente que tinha tirado o papel, e a outra apontava 
para a utente sobre a qual teriam de falar. O Am. chegou à sessão a meio desta atividade 
pelo que voltámos a explicar a atividade e colocámos o seu nome no saco. Esta atividade 
foi difícil de realizar pois a Au. e a Ba. quando chegava a sua vez de dizer algo sobre o 
utente diziam o nome escrito no papel em vez de dizerem o que era pedido na atividade. 
Foi necessário explicar constantemente às utentes que não podiam ler o nome em voz 
alta, o que provocou uma quebra na atividade e consequente desmotivação em alguns 
utentes na sua realização. Apesar desta situação, os utentes conseguiram atingir os 
objetivos da atividade, conseguindo exprimir os seus sentimentos em relação aos outros 
e enumerar algumas caraterísticas psicológicas de cada um. 
A segunda atividade realizada foi o “Vólei do lençol!” em que os utentes estavam em 
torno de um lençol, segurando cada um uma ponta, e estavam divididos em duas 
equipas. Uma equipa tinha de fazer com que as bolas permanecessem no lençol e a 
outra tinha de fazer com que as bolas saíssem de cima do lençol. Os utentes gostaram 
da atividade, mostrando-se muito entusiasmados e divertidos. De seguida, pedimos para 
todos juntos, continuando a agarrar no lençol, lançarem a bola que estava em cima do 
lençol para dentro de um cesto. A Ib. que estava ao lado do cesto estava com medo de 
realizar a atividade pois tinha medo de partir os óculos com a bola. Mudámos então o 
cesto de lugar para assim a Ib. conseguir realizar, sem receios, a atividade com o resto 
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dos utentes. Os utentes gostaram da atividade, especialmente o Am. que no final tentou 
encestar a bola sozinho relembrando de quando jogava basquetebol.  
A última atividade executada foi a atividade de retorno à calma “Massagem em círculo” 
em que os utentes se encontravam sentados em linha, virados todos para o mesmo lado 
formando um “comboio” e tinham de massajar as costas do utente da frente. Para tal 
utilizaram uma bola ou, para os utentes que se sentiam mais confortáveis com o toque, 
utilizavam as próprias mãos. A Ib. estava muito tens durante a atividade e quando lhe 
perguntamos o que se passava ela explicou que não se sentia bem por ter um senhor a 
tocar-lhe nas costas. Visto ser difícil trocar a ordem em que os utentes se encontravam, 
ficou uma de nós atrás da Ib. tendo esta descontraído e realizado o resto da atividade de 
modo mais adequado. 
Para finalizar, relembrámos a data, número da sessão e atividades executadas durante 
esta. A Is. e a Au. não se lembravam da data lembrando-se apenas das duas últimas 
atividades realizadas. A Al., o Jo. e o Am. lembravam-se de todas as atividades pela 
ordem correta. Como o Am. não se encontrava presente quando realizámos a data e o 
número da sessão no início pedimos para dizer neste momento. O Am. disse 
corretamente a data, não tendo identificado o número da sessão, pois não tinha estado 
presente nas últimas sessões. A Ba. teve dificuldade em se lembrar das atividades feitas 
mas conseguia-as descrever quando dizíamos o nome da atividade ou o material que 
usámos para determinada atividade. No final da sessão fomos levar os utentes à sala 
comum, tendo alguns utentes optado por ficar connosco na sala onde decorreu a sessão 
a falar, como habitualmente fazem. 
 
 
 
Data: 14-03-2012                                                                                               Sessão nº16 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Jo., Iu., Ib., Ba., Al, Lu., Au. e Co.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. O Jo. e a Lu. já se encontravam na sala à espera do início da 
sessão. Apenas compareceram oito utentes pois os restantes ou se encontravam 
doentes, ou ainda estavam a dormir, ou então, no caso dos utentes do Centro de Dia, 
ainda não tinham chegado.  
Demos início à sessão com a elaboração da data e do número da sessão. Os utentes 
estavam um pouco confusos em relação ao dia a que nos encontrávamos, havendo 
apenas duas utentes que o disseram corretamente. A Au. e a Ib. não conseguiram dizer 
corretamente nem a data nem o número da sessão. Após termos efetuado a data, os 
utentes partilharam o que tinham feito no fim-de-semana. 
A primeira atividade feita foi “Bola no copo” em que se colocava um copo em cima de 
uma bola e se misturava com outros copos tendo os utentes de dizer no final qual o copo 
que continha a bola. Para que todos os utentes conseguissem ver bem, colocámo-los em 
fila virados para a mesa onde se realizava a atividade. Os utentes gostaram da atividade 
e estiveram bastante concentrados. Fomos aumentando o número de copos para 
aumentar o grau de dificuldade da atividade sendo assim necessário estarem mais 
concentrados. Os utentes que tiveram mais dificuldade nesta atividade foram a Ib. e a Ba. 
tendo, no entanto, conseguido identificar o copo correto metade das vezes. A Al., a Au, o 
Jo. e a Lu. estiveram sempre focados na atividade não tendo falhado nenhuma vez. 
A atividade seguinte foi o “Jogo da partilha” em que os utentes tiravam um papel com 
uma pergunta, liam a pergunta em voz alta e respondiam. Os restantes utentes 
comentavam também a pergunta, partilhando a sua opinião e as suas vivências. Na 
pergunta em que os utentes tinham de indicar um traço da sua personalidade que 
considerassem mais marcante, todos disseram aspetos positivos, excetuando a Al. que 
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disse um traço negativo, tendo dificuldades em dizer um positivo quando lhe pedimos. Na 
pergunta sobre qual a emoção que consideravam ser mais difícil de controlar a maioria 
dos utentes respondeu que era quando estavam zangados ou chateados. À pergunta 
sobre o que mais os aborrecia todos responderam que era a mentira e que lhes roubem, 
à exceção da Ba. que se desviou da pergunta respondendo como reagia quando alguém 
a aborrecia em vez de dizer algo que a aborrecesse. Os utentes partilharam também as 
suas opiniões sobre as vivências em grupo, mostrando-se todos satisfeitos com as suas 
vivências no Centro de Dia / Lar. Estiveram também a recordar atividades que realizavam 
quando eram crianças. Todos gostaram da atividade, havendo alguns que estavam mais 
participativos, pelo que foi necessário moderar a atividade de modo a que todos 
participassem de igual modo e todos refletissem sobre as situações. Durante esta 
atividade foi possível perceber que existem alguns conflitos entre a Ba. e a Al., que 
também já tinham sido percebidos noutras sessões, pelo que falámos com as utentes 
para perceber melhor o motivo dos conflitos.  
A última atividade feita foi a atividade de retorno à calma, “Os 5 sentidos”. Nesta atividade 
os utentes estavam sentados de olhos fechados enquanto imaginavam a situação 
descrita por nós. Inicialmente todos os utentes se encontravam de olhos fechados, mas 
no decorrer da atividade foram abrindo os olhos, havendo apenas duas utentes que 
mantiveram os olhos fechados durante a atividade toda, a Al. e a Iu.. A Co. e o Jo. a meio 
da atividade começaram a falar sendo necessário pedir para voltarem, novamente, a 
focarem-se na atividade, a imaginar a situação descrita e, caso se sentissem 
confortáveis, a fecharem os olhos. 
Para finalizar a sessão relembrámos a data e as atividades que tinham sido feitas durante 
esta sessão. A Iu., a Au., a Ba. e a Ib. tiveram dificuldade em relembrar as atividades 
feitas pela ordem correta. No final da sessão fomos levar os utentes à sala comum, tendo 
alguns utentes optado por ficar connosco na sala onde decorreu a sessão a falar, como 
habitualmente fazem. 
 
 
 
Data: 28-03-2012                                                                                               Sessão nº17 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Jo., Ba., Od., Ib., Lu., Au.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos 
início à sessão desta semana.  
Iniciámos a sessão com a elaboração da data e do número da sessão em que nos 
encontrávamos. A Ib. identificou o ano, a Lu. o mês e a Ba. o ano em que nos 
encontrávamos. A Au. não conseguiu identificar nem a data nem o número da sessão. O 
Jo. foi o único a identificar o número da sessão corretamente. Após a realização da data 
e número da sessão passámos à primeira atividade. 
A primeira atividade foi o “jogo do triângulo”. Nesta atividade eram mostradas várias 
imagens aos utentes, que representam acontecimentos negativos e positivos. Os utentes 
tinham de identificar os acontecimentos das imagens e relacionar com algo que tivessem 
vivenciado, descrevendo os sentimentos vividos, a resolução que tomaram e as 
consequências da mesma. O Jo. e a Ba. foram os elementos mais participativos. A Ib. 
apenas participou quando lhe foi diretamente perguntado. A primeira imagem que saiu foi 
de uma família a jantar, tendo-se os utentes lembrado das ceias de natal em família as 
quais eram momentos muito felizes. A segunda imagem foi de um homem a dar um soco 
noutro. O Jo. lembrou-se da altura em que estava na tropa e as restantes utentes não 
fizeram qualquer ligação com eventos anteriores. Por fim saiu uma imagem de uma 
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pessoa a ser assaltada. Dos utentes presentes nenhum tinha sido assaltado, no entanto, 
os utentes conseguiram pensar como se sentiriam caso vivenciassem essa situação. 
A atividade seguinte foi o “movimento do comboio”. Nesta atividade um utente realizava 
um gesto e depois, o utente à sua direita, realizava o mesmo gesto e acrescentava um, e 
assim sucessivamente. Esta atividade não correu como o esperado tendo os utentes 
bastante dificuldade em se lembrar do gesto da pessoa anterior, acabando apenas por 
acrescentar o gesto, ou imitar um gesto de um outro utente. 
Por fim, realizámos a atividade de retorno à calma “todos em roda”. Nesta atividade os 
utentes estavam todos de mãos dadas realizando vários movimentos em conjunto. Os 
utentes gostaram desta atividade realizando de acordo com o esperado. 
Antes de terminar, revimos as atividade feitas durante a sessão. O Jo. foi o único que se 
recordava de todas as atividade realizadas pela ordem correta, enquanto os restantes 
utentes apenas se recordavam de uma ou duas atividades. 
No final da sessão fomos levar os utentes à sala comum, tendo alguns utentes optado 
por ficar connosco na sala onde decorreu a sessão a falar. 
 
 
Data: 11-04-2012                                                                                               Sessão nº18 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Jo., Iu., Ib., Ba., Al, Lu., Od. e Co.. 
 
Esta sessão ocorreu após a semana de férias da Páscoa. Antes da sessão fomos buscar 
os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde se iria realizar a sessão. 
Iniciámos a sessão com a elaboração da data e do número da sessão em que nos 
encontrávamos. O Jo. foi o único que soube dizer corretamente o número da sessão. A 
Ib. não conseguiu dizer qual o dia da semana em que nos encontrávamos, e a Iu. não 
conseguiu dizer a data corretamente. A Al., a Lu. e a Od. não mostraram dificuldade ao 
dizer a data. A Ba. teve alguma dificuldade mas conseguiu dizer o que lhe foi pedido.  
A primeira atividade realizada foi o “saco mágico” em que os utentes retiravam um objeto 
de dentro de um saco e tinham de dizer o que esse objeto as fazia lembrar e, de seguida, 
associá-lo a caraterísticas suas. Inicialmente a Iu. não estava motivada para a realização 
da atividade, tendo ficado mais motivado com o decorrer desta. A primeira a retirar um 
objeto foi a Ib. a qual demonstrou alguma dificuldade em falar sobre uma caraterística 
sua que associa-se ao objeto. Também a Ba., a Od. e o Jo. tiveram dificuldade na 
realização da atividade, sendo necessário alguma ajuda inicial para falarem sobre o 
objeto e da sua associação às suas caraterísticas pessoais. A Iu., a Al., a Lu. e a Co. 
realizaram bem a atividade tendo conseguido associar os objetos às suas caraterísticas 
pessoais facilmente. De um modo geral, o grupo gostou da atividade, tendo demonstrado 
interesse pelo que os restantes utentes diziam e partilhado também algumas recordações 
que os objetos dos outros utentes lhes tinham relembrado.  
A atividade seguinte foi o “mexe o balão”, na qual cada utente tinha um balão atado com 
um cordel e tinham de realizar vários movimentos consoante a instrução dada. Os 
utentes gostaram da atividade, estando bastante divertidos. Alguns utentes tiveram 
maiores dificuldades na realização de determinados movimentos devido à sua 
capacidade de mobilização, pelo que sugerimos que realizassem o movimento de um 
modo diferente. Para terminar a atividade sugerimos que lançassem os balões no ar e 
apanhassem outro balão sem ser o que tinham lançado. Os utentes gostaram da 
atividade trocando entre si os balões.  
A atividade de retorno à calma realizada foi o “corpo em movimento”. Nesta atividade os 
utentes estavam sentados e realizavam diferenças mobilizações corporais seguindo a 
instrução da estagiária. A atividade decorreu conforme previsto, tendo os utentes referido 
sentirem-se mais descontraídos após a atividade. 
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Para terminar relembrámos as atividades realizadas ao longo da sessão. A Iu. conseguiu 
dizer corretamente todas as atividades realizadas e a sua sequência , tendo a Ba., a Od. 
e a Ib. mostrado dificuldades em relembrar todas as atividades. 
No final da sessão fomos levar os utentes à sala comum, tendo alguns utentes optado 
por ficar connosco na sala onde decorreu a sessão a falar. 
 
 
 
 
Data: 18-04-2012                                                                                               Sessão nº19 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Jo., Iu., Ib., Ba., Al, Lu., As.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos 
início à sessão desta semana.  
Iniciámos a sessão, como habitualmente, realizando a data e o número da sessão. O Jo. 
e a Al. conseguiram dizer corretamente tanto a data como o número da sessão. A Lu. e a 
Ba. disseram corretamente a data. Passámos de seguida às atividades da sessão. Após 
a realização da data a As. ausentou-se da sala não tendo voltado. 
A primeira atividade realizada foi “o que mexe com as minhas emoções”. Nesta atividade 
eram falados vários sentimentos e cada utente na sua vez, tinha de dizer uma situação 
que tivesse vivenciado esse sentimento. O primeiro sentimento abordado foi “zangado”. A 
Al. referiu que se sentiu zangada quando se queimou, a Ib. quando a culpam de algo que 
não fez, a Lu. quando lhe deram a pasta de fixar a placa incorreta, o Jo. o falecimento do 
irmão e a Iu. por ter parado com a terapia ocupacional. O segundo sentimento abordado 
foi “envergonhado”. A Al. disse que se sentia envergonhada quando era nova e lhe 
davam piropos, a Iu. disse sentir-se envergonhada quando se metiam com ela e o Jo. 
disse sentir-se envergonhado quando era nova para puxar as raparigas para dançar. O 
terceiro sentimento abordado foi “triste”. O Jo. e a Al. disseram que se sentiram tristes 
com a mortes de familiares, a Lu. quando veio para o Lar, a Ib. quando não se lembra 
das cosias, a Ba. quando atropelam um animal e a Iu. referiu sentir-se triste por ter dado 
uma queda na semana anterior. O último sentimento abordado foi “contente”. O Jo. disse 
que se sentia contente quando ia a festas, a Iu. quando a sua neta nasceu, a Ba. quando 
via crianças a brincar com os animais e a Al., a Ib. e a Lu. referiram o momento do 
casamento. Quando perguntámos qual o sentimento que sentem mais vezes a Ib., a Al. e 
a Iu. referiram que se sentiam muitas vezes tristes, e o Jo., a Ba. e a Lu. disseram sentir-
se muitas vezes contentes.  
A atividade seguinte foi o “orgulho-me de” em que os utentes passavam um balão entre si 
e quem tinha o balão tinha de dizer uma coisa que se orgulhasse. A maioria dos utentes 
referiu orgulhar-se dos filhos, netos e sobrinhos, havendo alguns utentes que disseram 
também se orgulharem de terem conseguido fazer determinadas coisas quando eram 
novos. 
Para terminar, realizámos a atividade de retorno à calma “corpos ao vento”. Nesta 
atividade os utentes realizavam vários movimentos consoante a indicação da estagiária. 
Os utentes gostaram da atividade, sentindo-se mais descontraídos após a sua realização. 
Antes de terminarmos a sessão relembrámos as atividades desenvolvidas. A maioria dos 
utentes conseguia ainda se lembrar das atividade realizadas, tendo apenas a Ib. se 
esquecido da segunda atividade. 
No final da sessão fomos levar os utentes à sala comum, tendo alguns utentes optado 
por ficar connosco na sala onde decorreu a sessão a falar. 
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Data: 02-05-2012                                                                                               Sessão nº20 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, He., Au., Co., Ba., Ib., Al., Ve., Jo., 
Iu., Lu. e Am.. 
 
Nesta sessão contámos com a presença de uma nova utente, a He., que foi trazida pela 
Co. para participar na sessão. No início, da sessão o Am. não estava presente, tendo 
chegado posteriormente. 
Iniciámos a sessão falando sobre como tinham sido as duas últimas semanas. O Jo. 
estava muito animado pois, no fim de semana e feriado, recebeu três visitas. O resto dos 
utentes disse não ter acontecido nada de novo durante a semana. Passámos de seguida 
à elaboração da data e número da sessão em que nos encontrávamos. A Al. e o Jo. 
disseram corretamente o número da sessão, sendo os únicos que a sabiam. A As. não 
conseguiu dizer o dia da semana, tal como a Co., a Ba. e a Is.. Também o dia do mês 
suscitou algumas dúvidas, tendo apenas acertado o Jo., a Al. e a Lu.. A maioria dos 
utentes conseguiu identificar corretamente o ano em que nos encontrávamos, à exceção 
da He., da Ib. e da Au.. Após a finalização da data a As. levantou-se e saiu da sala, não 
tendo voltado. Explicámos, de seguida, que este seria o último mês em que as sessões 
iriam ocorrer, faltando mais quatro sessões para terminar, tendo os utentes demonstrado 
tristeza pela finalização das atividades perguntando-nos se depois não voltávamos. 
Explicámos que as sessões ocorriam no âmbito do estágio que estávamos a realizar e 
que este seria finalizado no final do mês, pelo que deixaríamos de comparecer todas as 
quartas-feiras. Passámos de seguida, às atividades preparadas para a sessão. 
A primeira atividade realizada foi o “bazar mágico”. Nesta atividade cada utente tinha de 
dizer um defeito seu que gostaria de não ter, e de seguida dizer uma qualidade que 
gostaria de ter. Foi necessário explicar várias vezes a atividade de modo a todos os 
utentes conseguirem entender. A Lu. disse que o defeito que não gostaria de ter era a 
teimosia e que gostaria de ser mais bondosa. A Iu. disse o mesmo que a Lu., 
argumentando que por vezes é demasiado rude com as pessoas, pelo que gostaria de 
ser mais bondosa. O Jo. disse que por vezes era mau para as pessoas ao seu redor, e 
que gostaria de ser bom para elas. A Ve. disse que era muito teimosa e gostaria de ser 
mais paciente. A Al. disse ser demasiado explosiva, “ferve em pouca água”, e gostaria de 
ser mais compreensiva. A Ib. disse que o seu defeito era ser demasiado reservada, e que 
gostaria de ser mais comunicativa. A Ba. disse que o seu defeito era ser muito 
espontânea, pois por vezes fazia coisas que os outros não gostavam, e que gostaria de 
ser mais paciente. A Co. disse que não gostava de remover nenhum dos seus defeitos, 
gostando de todos eles, e que gostaria de ser mais bondosa. A Au. disse não ter defeitos 
e não haver qualidades que gostasse de ter pois sentia-se bem assim. A He. disse ser 
uma pessoa impaciente e que gostaria de ser mais paciente. De um modo geral, a maior 
parte dos defeitos indicados pelos utentes foi a teimosia e a impaciência, enquanto que 
as qualidades mais desejadas foram a bondade e a paciência. Falámos de seguida sobre 
as qualidades e defeitos mencionados e de como tentar melhorar os defeitos e atingir as 
qualidades desejadas.  
A atividade seguinte foi “iniciais de qualidade”. Nesta atividade cada utente tinha de dizer 
uma qualidade da pessoa à sua direita, mas a qualidade da pessoa tinha de começar 
pela primeira letra do nome da pessoa. Durante a atividade foi possível apercebermo-nos 
que, apesar de o grupo não ter grandes variações e os utentes se conhecerem, estes têm 
dificuldade em relembrar o nome de cada um. Enquanto realizávamos a atividade, o Am. 
entrou na sala, juntando-se ao grupo. A maioria dos utentes teve dificuldade em dizer 
qualidades começadas pela letra correta, pelo que demos alguns exemplos sempre que 
foi necessário. A He. não conseguiu dar um elogio a nenhum dos outros utentes. O Jo. 
dizia várias palavras começadas pela letra correta, no entanto, não dizia qualidades mas 
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sim objetos ou cidades. O Am. foi quem mostrou mais facilidade nesta atividade, no 
entanto, algumas vezes dizia defeitos e não qualidades, pois lembrava-se mais 
facilmente de defeitos do que de qualidades. O mesmo aconteceu com outros utentes, 
que mais facilmente se conseguiam lembrar de defeitos do que de qualidades. A Al. disse 
que a Ib. era generosa (o primeiro nome da Ib. começa por “g”), a Ib. disse que a Ba. era 
boa pessoa, que por sua vez, disse que a Co. era conscienciosa. A Co. disse que o Am. 
era amigável e alegre, e o Am. completou dizendo também ser artista. O Am. disse que a 
Au. era uma pessoa aberta, pois era uma pessoa muito dada, e a Au. disse que a He. era 
habilidosa. A Al. disse que a Lu. fazia trabalhos lindos, que por sua vez disse que a Iu. 
era inteligente. A Iu. disse que o Jo. era bom jogador. O Am. disse que a Ve. era vistosa, 
e que a Al. era aberta. O Jo. disse que a Al. era aventureira e a Ve. disse que esta era 
amiga. Após todos terem dito uma qualidade de outro utente, pedimos que enumerassem 
mais algumas qualidades que não tivessem sido faladas. Todos os utentes conseguiram 
enumerar qualidades à exceção da He.. 
Para terminar, realizámos a atividade de retorno à calma, “todos juntos”. Nesta atividade 
os utentes foram agrupados em pares e, de mãos dadas, fechavam os olhos e faziam 
movimentos com os braços, acompanhando o movimento do parceiro. Alguns utentes 
tiveram dificuldade em ficar de olhos fechados, realizando a atividade de olhos abertos. 
De um modo geral, os utentes gostaram da atividade. 
Para finalizar relembrámos o que foi feito e fomos levar os utentes à sala. 
 
Data: 09-05-2012                                                                                               Sessão nº21 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ad., He., Jo., Ba., Ib., Al., Ve. e Lu.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos 
início à sessão desta semana. Esta sessão contou com a presença de uma senhora que 
tinha entrado à pouco para o Centro de Dia, tendo os utentes dito para esta participar nas 
sessões. Explicámos à Ad. que as sessões estavam prestes a terminar, no entanto esta 
seria bem-vinda ao grupo. 
Iniciámos a sessão, como habitualmente, com a realização da data e número da sessão. 
A Ad. disse corretamente a data, tendo a Al. e o Jo. dito o número da sessão. 
A primeira atividade realizada foi o “como respondia”. Nesta atividade um utente tinha 
uma bola e tinha de passar a bola a outro utente. O utente que recebia a bola tinha de 
responder a uma pergunta como achava que a pessoa que lhe tinha passado a bola 
responderia. Os utentes conseguiram todos realizar a atividade, à exceção da He. que 
não conseguiu responder por outro utente. A Ad. apesar de estar à pouco tempo no 
Centro de Dia tentou responder de acordo com o que tinha observado desde que tinha 
chegado. Os utentes gostaram da atividade, tendo considerado difícil pensar pelo outro. 
A segunda atividade foi o “refúgio subterrâneo”. Nesta atividade era explicado aos 
utentes para imaginarem que acontecia um desastre e só se podiam salvar 6 pessoas 
para viver num novo mundo. Os utentes tinham uma lista de possíveis pessoas tendo de 
escolher apenas 6. Esta atividade demorou muito tempo pois os utentes demoraram a 
compreender o que era pedido. Após todos terem compreendido, cada utente disse quem 
considerava que deveria ser salvo. Com a realização desta atividade foi possível ver os 
diversos critérios de seleção utilizados pelos utentes. Houve utentes que salvariam as 
pessoas mais novas, independentemente da sua história de vida, outros salvariam as 
pessoas com deficiência, outras salvariam as pessoas de maior idade pois já mostravam 
alguma sabedoria para o novo mundo, havendo ainda algumas que salvariam pessoas 
que tinham cometido atos negativos mas consideravam que esta poderia ser uma 
segunda oportunidade para essas pessoas. Após todos terem respondido quem 
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salvariam foi feita uma análise em conjunto das pessoas que tinham recebido mais votos 
e menos votos para serem salvas. 
Para terminar realizámos a atividade de retorno à calma “tocar o corpo”. Nesta atividade 
os utentes iam palpando várias partes dos braços, pernas e barriga, exercendo diferentes 
pressões. Os utentes gostaram da atividade, tendo alguns maior dificuldade sendo 
ajudados pelas estagiárias. 
Antes da sessão terminar recordámos as atividade realizadas. Os utentes lembravam-se 
todos das últimas atividades, tendo apenas a Ib. e a He. se esquecido da primeira 
atividade realizada.  
No final da sessão fomos levar os utentes à sala comum, tendo alguns utentes optado 
por ficar connosco na sala onde decorreu a sessão a falar. 
 
 
Data: 16-05-2012                                                                                               Sessão nº22 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ad., Jo., Ib., Al., Ba., Lu., Co. e As.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos 
início à sessão desta semana.  
Iniciámos a sessão, como habitualmente, realizando a data e o número da sessão. 
apenas o Jo. disse corretamente o número da sessão, tendo a Ad., a Al. e a Lu. dito a 
data.  
A primeira atividade realizada foi “no teu lugar”. Nesta atividade os utentes escreviam um 
problema que tivessem num papel e, de seguida, a estagiária colava o papel a uma bola 
e os utentes lançavam a bola para o cesto. Após todas as bolas estarem no cesto, cada 
utente na sua vez tirava uma bola e lia o problema. Depois de ler o problema o utente 
teria de tentar explicar porque motivo aquilo poderia ser um problema para alguém. Os 
principais problemas referidos pelos utentes foram estar sozinho, viver num lar longe da 
família, ter problemas de saúde, falta de dinheiro, não saber ler, havendo ainda uma 
senhora que referiu que estava bastante preocupada com a sua vizinha. Esta atividade 
correu bastante bem, tendo os utentes se envolvidos nos problemas mencionados, dando 
o seu parecer sobre porque motivo poderia ser um problema e refletindo sobre possíveis 
resolução para o problema. Os utentes gostaram da atividade, havendo alguns que 
disseram se sentirem mais “leves” após terem falado sobre os assuntos que os 
perturbavam. 
A atividade seguinte foi a “tempestade mental”. Nesta atividade a estagiária descrevia 
uma situação e os utentes teriam de tentar encontrar soluções para o problema em 
questão. Para tal, os utentes encontravam-se divididos em dois grupos de modo a 
encontrar soluções em conjunto e depois as ideias principais serem debatidas no grupo 
todo. Inicialmente os utentes tiveram dificuldade em refletir sobre o problema sendo 
necessário as estagiárias darem algumas sugestões. Posteriormente os utentes 
conseguiram encontrar várias soluções para o problema, tendo a Ad., o Jo. e a Al. sido os 
utentes que mais participaram na realização da atividade. Após todas as ideias terem 
sido sugeridas foi feita uma breve reflexão de modo a perceber quais as soluções que 
poderiam ser mais viáveis. 
De seguida realizou-se a atividade de retorno à calma “cuidando do corpo”. Nesta 
atividade os utentes realizaram vários movimentos nas diversas partes do corpo, 
sentindo-se mais tranquilos após a atividade.  
Para terminar foi feita uma breve revisão das atividades realizadas. A maioria dos utentes 
ainda se recordava de todas as atividades realizadas, havendo utentes que ainda se 
lembravam do problema que tinham retirado do cesto. 
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No final da sessão fomos levar os utentes à sala comum, tendo alguns utentes optado 
por ficar connosco na sala onde decorreu a sessão a falar. 
 
 
Data: 23-05-2012                                                                                               Sessão nº23 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Al., Ad., Jo., Ib., Am., Ba., Iu., Lu., 
Co., As.. 
 
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos 
início à sessão desta semana.  
Esta sessão teve como objetivo a avaliação final dos utentes, tendo sido apenas 
preenchido o questionário e realizadas as atividades de avaliação. Os utentes estiveram 
divididos em dois grupos, ficando um grupo com cada estagiária para assim poder prestar 
maior apoio aos utentes que necessitavam de ajuda. Num dos grupos formados estava a 
Lu., a Ba., a Iu., a As. e o Am., e no outro grupo estava a Ad., o Jo., a Ib., a Co. e a Al.. 
Este segundo grupo esteve muito animado enquanto realizava o protocolo de avaliação, 
contando algumas piadas. A Ib. e a Co. como não sabiam ler necessitaram de ajuda 
constante na realização do protocolo de avaliação. A Ib. inicialmente estava um pouco 
nervosa por estar a responder às perguntas pelo que foi feita uma pausa e terminando 
depois o questionário. A Ad. quando acabou de preencher o seu questionário ajudou o 
Jo. a preencher o dele pois este não conseguia escrever. O Am. preencheu o 
questionário sozinho tendo saído depois da sala. A Iu. e a Ba. preencheram o 
questionário também com a ajuda da estagiária.  
A parte prática da avaliação foi avaliada utente a utente, pois como os utentes não 
terminaram todos ao mesmo tempo de realizar os questionários, considerou-se que seria 
menos motivador para os utentes terem de estar num período de espera muito grande 
para a realização do resto da avaliação. O item da estruturação rítmica foi aquele em que 
os utentes apresentaram piores resultados, tendo apresentado melhores resultados ao 
nível da noção corporal.  
No final da sessão fomos levar os utentes à sala comum, tendo alguns utentes optado 
por ficar connosco na sala onde decorreu a sessão a falar. 
 
 
 
Data: 30-05-2012                                                                                               Sessão nº24 
Horário: 10h00 – 11h00                                      Local: Centro Social Paroquial de Oeiras 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Ba., Jo., Ad., Iv., Co., Ib., Lu., Al., Iu. 
e Ve.. 
 
Esta foi a última sessão de psicomotricidade no CSPO.  
Antes da sessão fomos buscar os utentes à sala comum e levámo-los para a sala onde 
se iria realizar a sessão. Nesta sessão pusemos as cadeiras de um modo diferente, de 
modo a ficarem todos em linha. Quando chegámos o Jo. já se encontrava à porta da sala 
à espera do início da sessão. Nesta sessão contámos com a presença de uma senhora 
nova, a Iv., que foi levada por uma outra utente. No início da sessão a Ve. não se 
encontrava presente tendo entrado a meio desta. 
Antes de darmos início à sessão apresentámo-nos à Iv. e explicámos o que costumamos 
fazer durante as sessões. Começamos a sessão realizando a cartolina com a data e 
número da sessão. O Jo. e a Al. identificaram logo o número da sessão e disseram que 
era a última. A Ad. e a Lu. disseram corretamente a data, e a Is. não conseguiu dizer nem 
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o número da sessão nem a data. Após a realização da data relembrámos o que tinha sido 
feito na sessão anterior (a Ib. e a Ba. já não se recordavam) e demos início à atividade. 
A atividade realizada foi o “arco da sabedoria”. Para esta atividade dividimos os utentes 
em duas equipas e explicámos que cada utente teria de acertar com a bola no arco que 
estava seguro pelas estagiárias. Caso acertassem escolhia a cor de um cartão e teriam 
de responder à pergunta de modo a ganhar um ponto para a sua equipa. Os temas das 
perguntas eram: comida tradicional, músicas populares, provérbios, geografia e 
adivinhas. Os utentes gostaram da atividade, tendo conseguido acertar na maioria das 
respostas. A Iv., a Co., a Lu. e a Iu. foram quem demonstrou maior dificuldades em 
responder às perguntas. A Al., a Iu. e a Lu. demonstraram alguma dificuldade em atirar a 
bola para o arco, pois têm maior dificuldade na mobilização dos membros superiores. 
Durante a atividade os utentes estiveram sempre animados, ajudando os seus colegas de 
equipa sempre que estes não conseguiam responder às perguntas corretamente. A meio 
da atividade entrou a Ve. e juntou-se ao grupo que tinha menos elementos. No final 
elegeu-se a equipa vencedora, ficando os utentes orgulhosos. 
De seguida realizámos a atividade de retorno à calma “viagem pelo corpo”. Nesta 
atividade os utentes iam mobilizando várias partes do corpo consoante a indicação da 
estagiária. Conforme iam realizando estas mobilizações iam inspirando e expirando 
profundamente. Os utentes gostaram da atividade, estando bastante concentrados na 
sua realização. 
Para terminar, relembrámos o que tinha sido feito durante a sessão e pedimos aos 
utentes para expressarem a sua opinião sobre estes 7 meses de intervenção. Os utentes 
disseram que tinham gostado das sessões, que se sentiam bem nestas e esperavam 
sempre pela quarta-feira, para poderem ter a sessão. De seguida, explicámos o motivo 
pelo qual as sessões iriam terminar e fomos chamar o Dr.º Hugo para oferecer uma 
lembrança aos utentes. Entregámos um calendário com fotos de vários utentes em cada 
mês, para estes colocarem num local onde pudessem ter acesso ao calendário. Os 
utentes gostaram muito do calendário e de ver a sua foto neste, sabendo que iria estar 
exposto para todos os utentes do CSPO. 
Por fim, tirámos uma fotografia de grupo e despedimo-nos dos utentes fazendo um 
balanço de como tinham sido as sessões. De seguida fomos levar os utentes até à sala 
comum, tendo a Al. ficado connosco na sala onde decorreu a intervenção para se 
despedir a sós. 
 
 
 


