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DATA: 06 de Março de 2012 

HORA: 11h00 às 11h45 

TÉCNICA: Estagiária Alice Sierra  

 

1)  Acertar no alvo 

Os arcos devem estar pendurados numa corda, a cerca de 2 metros de altura. Os 

clientes devem acertar com a bola dentro do arco da mesma cor, a aproximadamente 

2 a 3 metros de distância 

Objectivos: Coordenação óculo-manual. 

Material: Arcos, bolas, corda, e barras de salto em altura. 

 

2) Reproduzir uma sequência rítmica 

Os clientes devem reproduzir a sequência rítmica demonstrada pela técnica, através 

de palmas. Realizam a tarefa, um de cada vez. Sempre que necessário a técnica deve 

voltar a demonstrar a sequência. 

Objectivos: Promover o sentido rítmico. 

Material: Nenhum. 

 

3) Retorno à calma 

Os clientes devem estar deitados em decúbito ventral, em colchões individuais. A 

técnica deverá passar uma fitball pelo corpo destes. Enquanto o faz a um cliente os 

restantes devem manter-se na posição de decúbito ventral, ao som de uma música 

relaxante. 

Objectivos: Diminuir o tónus muscular. 

Material: Colchões, fitball, aparelho de som e Cd. 

 

DATA: 13 de Março de 2012 

HORA: 11h00 às 11h45 

TÉCNICA: Estagiária Alice Sierra  

 

1) Contornar obstáculos 

Os clientes deverão contornar e/ou ultrapassar obstáculos, controlando uma bola de 

futebol com os pés. Os obstáculos são os seguintes: 

 Pinos dispostos em coluna – contorná-los em ziguezague; 
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 Dois bancos dispostos paralelamente – passar a bola entre os dois bancos; 

 Dois steps dispostos paralelamente – passar a bola por cima destes; 

 Dois steps colocados em linha – passar a bola por cima destes. 

Objectivos: Coordenação óculo-podal. 

Material: Bola de futebol, pinos, bancos e steps. 

 

2) Boccia 

Formam-se duas equipas, a vermelha e a azul. Todos os clientes devem estar 

sentados no banco, e devem atirar uma bola de forma que esta de aproxime da bola 

branca (anteriormente atirada pela técnica). Ganha a equipa que tiver as bolas mais 

próximas da branca. 

Objectivos: Coordenação óculo-manual. 

Material: Banco e bolas de boccia. 

 

3) Retorno à calma 

Os clientes devem estar deitados em decúbito ventral, em colchões individuais. A 

técnica deverá passar uma fitball pelo corpo destes. Enquanto o faz a um cliente os 

restantes devem manter-se na posição de decúbito ventral, ao som de uma música 

relaxante. 

Objectivos: Diminuir o tónus muscular. 

Material: Colchões, Fitball, aparelho de som e Cd. 

 

DATA: 20 de Março de 2012 

HORA: 11h00 às 11h45 

TÉCNICA: Estagiária Alice Sierra  

 

1) Correr ao ritmo das palmas 

Os clientes deverão correr/andar à volta do ginásio ao ritmo das palmas, controlado 

pela técnica. 

Objectivos: Noção rítmica. 

Material: Nenhum. 

 

2) Circuito 



 
 
 

PLANEAMENTO DAS SESSÕES DE PSICOMOTRICIDADE III 

 

Joana Rodrigues 
Núcleo Terapêutico e de Actividade Motora 3 

O circuito será composto por duas estações. Deverá ser realizado continuadamente, 

por um cliente de cada vez. No caso de estes serem autónomos nas tarefas, poderão 

realizá-las em simultâneo com outros clientes. 

1ª Estação -  controlar uma bola de hóquei com o bastão, desde um extremo do 

ginásio até ao outro, marcando golo na baliza. 

2ª Estação – acertar com uma bola de futebol, com o pé, nos pinos dispostos em 

forma de bolling. 

Objectivos: Coordenação óculo-manual e podal. 

Material: Bastão de hóquei, bolas de hóquei, meia lua de esponja, bola de futebol e 

pinos. 

 

3) Retorno à calma 

Os clientes devem encontrar-se a pares, e cada par deve ter na sua posse um 

testemunho. Um elemento do par deve estar em decúbito ventral num colchão, 

enquanto o outro está sentado ao seu lado. A técnica demonstra a tarefa, rolando o 

testemunho pelos membros e costas de um cliente, os restantes deverão imitar. 

Posteriormente devem trocar de posição com o colega. 

Objectivos: Diminuição do tónus muscular. 

Material: Colchões individuais e testemunhos. 

 

DATA: 27 de Março de 2012 

HORA: 11h00 às 11h45 

TÉCNICA: Estagiária Alice Sierra  

 

1) Acertar no alvo 

Os arcos devem estar pendurados numa corda, a cerca de 2 metros de altura. Os 

clientes devem acertar com a bola dentro do arco da mesma cor, a aproximadamente 

2 a 3 metros de distância 

Objectivos: Coordenação óculo-manual. 

Material: Arcos, bolas, corda, e barras de salto em altura. 

 

2) Reproduzir uma sequência rítmica 

Os clientes devem reproduzir algumas sequências rítmicas demonstradas pela técnica 

num esquema gráfico, através de palmas. Realizam a tarefa, um de cada vez. Sempre 

que necessário a técnica deve voltar a explicar e/ou demonstrar a sequência. 
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Objectivos: Promover o sentido rítmico. 

Material: Esquema gráfico. 

 

3) Retorno à calma 

Os clientes devem encontrar-se a pares, e cada par deve ter na sua posse um 

testemunho. Um elemento do par deve estar em decúbito ventral num colchão, 

enquanto o outro está sentado ao seu lado. A técnica demonstra a tarefa, rolando o 

testemunho pelos membros e costas de um cliente, os restantes deverão imitar. 

Posteriormente devem trocar de posição com o colega. 

Objectivos: Diminuição do tónus muscular. 

Material: Colchões individuais e testemunhos. 


