
Relatórios de Sessão – 2 Exemplos 

 

22 de Abril de 2013 – 3ª sessão 

A Beatriz veio acompanhada pela mãe, sendo que o pai ficou no carro.  

Na presente sessão foram desenvolvidas atividades de expressão corporal, com 
ritmos diferenciados. Na parte de relaxação ativa foram propostos exercícios de 
automassagem facial e toque nos diferentes segmentos corporais, pretendendo-se 
também o aquecimento dos grandes e pequenos grupos musculares. A atividade de 
expressão gráfica resultou num desenho a lápis de cera e lápis pastel. Estes últimos 
permitiram que as meninas usassem os dedos para espalhar melhor a tinta pelos 
espaços que queriam pintar, tendo-se investido no desenho de figuras maiores e 
usado papel de cenário. Antes da relaxação foram usados materiais mediadores para 
auxiliar no acesso à passividade. Na aplicação do método de relaxação deu-se 
continuidade à sessão anterior (membros superiores), não se avançando na 
progressão topográfica. Na aplicação do método foi proposto um exercício simples de 
visualização e indução de sensações.   

Aspetos emocionais e psicomotores: A Beatriz mostrou-se mais descontraída, ainda 

que no início parecesse incomodada com as caretas que se verificavam pela 

automassagem facial, aceitou a proposta e passou a rir-se e a aproveitar para 

exagerar e fazer diferentes expressões. O confronto com as caretas da colega e da 

terapeuta ajudaram a que persistisse na atividade. No desenho, a princípio estava com 

receio de sujar os dedos, mas depois consegui descontrair e até partilhar com a 

colega informação acerca das formas de diferentes cores que ficavam na pele. No final 

da sessão, refere que o objeto mediador de que mais gosta é o cilindro verde e, 

imediatamente a seguir, do triângulo rosa e que não gosta da sensação da bola 

vermelha. Diz também que gosta muito da sensação dos panos de seda a deslizar 

pelo seu corpo. Na atividade de visualização conta que se imaginou num lugar de que 

gosta muito e com pessoas de quem gosta muito. Aceitou o desafio de usar essa 

imagem à noite, para ajudar a descansar, ao invés de ficar a pensar no dia seguinte, 

algo que confirmou não ajudar muito a descansar.  

 

17 de Junho de 2013 – 9ª sessão (sessão individual) 

A Beatriz veio acompanhada pelo pai e pela mãe.  

Na parte inicial pede para jogarmos raquetes, fala que está muito preocupada com a 

nota do exame de língua portuguesa, que lhe correu muito mal. Falamos das várias 

possibilidades de notas e do facto de o seu trabalho ao longo do ano contar com a 

nota final de ano letivo e que será, portanto, boa. Fazemos exercícios de relaxação 

ativa, como automassagem, mobilizações faciais e articulares e as posições de gato, 

cão e serpente, descritas por Choque (1994). No final, refere que já se sente melhor. 

Pede para fazermos um desenho no quadro. Para a estimulação de criatividade e 

pensamento abstrato utiliza-se a estratégia de cada pessoa desenhar até dois traços 

de cada vez, tentando dar continuidade ao que foi feito pela pessoa anterior. Cujo 

resultado se apresenta de seguida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tempo de relaxação, a menina deitou-se em cima de um colchão leve e pediu pela 

atividade da “viagem”. Nesta atividade, a terapeuta puxa o colchão e percorre vários 

percursos pela sala, o que estimula a uma sensação de conforto e de contenção na 

qual a menina fica envolvida no colchão e numa manta.  

De seguida, decorreu a aplicação do método de relaxação para crianças que foi 

constituída por todos os segmentos corporais já aprendidos (membros superiores e 

inferiores, costas, nuca, generalização e respiração). Não foi introduzido nenhum 

segmento novo para preservar ao máximo a continuidade do trajeto a par realizado 

pelas duas crianças.  

Aspetos emocionais e psicomotores: mostrou-se confortável na relação 

individualizada; mais expressiva, quer corporal, quer verbalmente. Aderiu com muito 

investimento às atividades iniciais, o que lhe permitiu libertar a tensão inicial. Na 

aplicação do método revelou-se muito atenta. Paratonias evidentes no membro inferior 

esquerdo, nuca. Realização das propostas de respiração abdominal e peitoral muito 

satisfatória. Na conversa final refere que se sentia mais descontraída, que gostou 

muito da deslocação pela sala em cima do colchão e que acha que isso a ajudou a 

acalmar. Questionada acerca das diferenças nos membros inferiores, diz que sentia o 

membro inferior direito mais relaxado, informação compatível com o percebido através 

das mobilizações segmentares.  


