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Equipa Técnica  

A intervenção terá lugar na Escola 

EB1 Caselas, todas as sextas-feiras  

durante o ano lectivo  2011/2012.  

Os alunos serão divididos em dois 

grupos com o máximo de 10 crianças 

por grupo. As sessões decorrerão 

das 14h às 14.45h e das 14.45h às 

15.30h, tendo assim a duração de 45 

minutos cada sessão.  

Monitoras: 

Ana Cristina Matias - Estagiária da 

F.M.H. do Mestrado de Reabilitação Psi-

comotora. 

Lígia Cardoso - Estagiária da F.M.H. do 

Mestrado de Reabilitação Psicomotora. 

 

Supervisão: 

Catarina Abreu - Psicóloga Clínica 

Ana Maria Morato - Psicóloga de Saúde 

Prof. Dr.ª Celeste Simões - FMH 



Objectivos específicos 
 Promoção de competências de comunicação 

verbal e não verbal; 

 Promoção da identificação e resolução de 

problemas; 

 Promoção da assertividade e estratégias 

alternativas à agressividade; 

 Promoção de uma relação positiva entre os 

pares; 

 Estimular o uso de capacidades como a inter

-ajuda, a coesão, a partilha e a cooperação; 

 Promoção da integração do esquema corpo-

ral; 

 Promoção da auto-regulação e autonomia; 

 Diminuição do excesso de actividade moto-

ra; 

 Promoção da melhoria da concentração e da 

atenção; 

 Manutenção  e generalização dos conheci-

mentos adquiridos para situações práticas 

do quotidiano; 

 Melhorar o processo de adaptação e integra-

ção no meio escolar. 

 

 

O Projecto «A Psicomotricidade na Escola» 

consiste numa intervenção ao nível das rela-

ções interpessoais da criança, das suas atitu-

des e auto-regulação do seu comportamen-

to, promovendo uma melhoria da atenção, 

memória, linguagem, organização psicomo-

tora e das suas competências sociais e pes-

soais.  

 Esta intervenção passa também pela media-

tização corporal através da relaxação.  

A Psicomotricidade  permite tra-

balhar a um nível corporal, rela-

cional e cognitivo, tendo por 

objectivo final que a criança 

adquira auto-controlo nos diferentes contex-

tos de vida. A Relaxação permite que a 

criança adquira uma maior consciência do 

seu corpo e das tensões nele existentes 

aprendendo a modificá-las adquirindo um 

melhor conhecimento das suas dificuldades. 

 

Esta intervenção destina-se a crianças que 

possuam, pelo menos, 3 das seguintes 

características: 

 Comportamentos inadequados no con-

texto escolar; 

 Dificuldades de concentração; 

 Dificuldades de relacionamento com os 

pares; 

 Dificuldades de relacionamento com 

figuras de autoridade; 

 Impulsividade; 

 Hiperactividade ; 

 Agressividade; 

 Dificuldades no controlo das emoções. 

 

As crianças serão seleccionadas através da 

aplicação de um questionário preenchido 

pelo professor. Após esta selecção será 

necessária a autorização dos encarregados 

de educação e do Conselho Executivo do 

Agrupamento para se iniciarem as activida-

des no âmbito  deste projecto.  

Será ainda realizada uma avaliação das 

crianças seleccionadas, através de um ques-

tionário preenchido pelos pais/

encarregados de educação e pelas próprias 

crianças.  
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