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Introdução 

No âmbito do mestrado em Reabilitação Psicomotora, da Faculdade de Motricidade 
Humana, da Universidade Técnica de Lisboa, foi realizada uma actividade de estágio no 
corrente ano que será descrito ao longo deste documento. 

Os objectivos gerais do Estágio Profissionalizante são os seguintes: 

1. Estimular o domínio do conhecimento aprofundado no âmbito da Reabilitação 
Psicomotora (dirigida às Pessoas com situações de Deficiência, Perturbações e 
Desordens/Distúrbios), nas suas vertentes científica e metodológica, promovendo 
uma competência reflexiva multidisciplinar; 

2. Desenvolver a capacidade de planeamento, gestão e coordenação de serviços 
e/ou programas de Reabilitação Psicomotora, nos diferentes contextos e domínios 
de Intervenção; 

3. Desenvolver a capacidade para prestar um contributo inovador na concepção e 
implementação de novos conhecimentos e novas práticas, bem como no 
desenvolvimento de novas perspectivas profissionais e políticas, visando o 
desenvolvimento do enquadramento profissional e científico da área. 

O estágio foi realizado no Centro de Actividades Ocupacionais do Centro de Educação 
para o Cidadão Deficiente. Esta actividade abarcou trinta (30) clientes do CAO, com 
idades compreendidas entre os vinte e um (21) e os cinquenta e dois (52) anos. 

Este documento é composto por quatro (4) partes: a primeira é a caracterização da 
instituição onde se desenvolveu o estágio, a segunda diz respeito à caracterização dos 
espaços de intervenção, a terceira parte é o enquadramento da prática profissional e a 
quarta parte é a realização da prática profissional. No enquadramento da prática 
profissional consta uma revisão bibliográfica sobre o conceito de Psicomotricidade, 
Intervenção Psicomotora em Meio Aquático, Equitação Terapêutica e Dificuldade 
Intelectual e Desenvolvimental. Na realização da prática profissional consta a 
caracterização dos grupos de intervenção, o protocolo da avaliação, os planeamentos 
das diferentes áreas de intervenção, o estudo caso, o projecto e uma conclusão. 

Caracterização da Instituição 

Tendo em conta o âmbito do estágio tornou-se relevante apresentar a caracterização da 
instituição onde se desenvolveu a intervenção psicomotora da estagiária. Deste modo, 
será realizada uma descrição geral do Centro de Educação para o Cidadão Deficiente 
(CECD), seguida da caracterização mais pormenorizada do Centro de Actividades 
Ocupacionais (CAO), contexto onde se desenrolou toda a actividade de estágio. 

O CECD é uma cooperativa de solidariedade social, sem fins lucrativos, fundada por pais 
e técnicos em 1976, atendendo mais de oito centenas de crianças, jovens e adultos que 
necessitam de apoio especializado devido a perturbações no seu desenvolvimento e/ou 
deficits acentuados no seu rendimento escolar, social ou laboral. É constituído por 7 
valências: a Unidade Integrada de Intervenção Precoce na Infância (U.N.I.I.P.I), Escola 
de Educação Especial (E.E.E), Centro de Formação Profissional (C.F.P), Centro 
Emprego Protegido (C.E.P), o CAO, Unidade de Apoio a Família (U.A.F) e Centro de 
Medicina Física e Reabilitação (C.M.F) (CECD, 2009). 

O principal objectivo do CECD é promover o desenvolvimento de serviços que melhorem 
a qualidade de vida de pessoas com Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental (DID) 
e/ou com Multideficiência (CECD, 2009). 
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A equipa técnica do CECD é muito diversificada, sendo constituída por Técnicos de 
Educação Especial e Reabilitação, Técnicos Superiores de Serviço Social, Terapeutas 
Ocupacionais, Psicólogos, Educadoras dos Apoios Educativos, Educadores de Infância, 
Psicopedagogos, Professores, Sociólogos, Monitores, Formadores, Médicos, Enfermeiros 
(CECD, 2009). 

Em seguida, e dada toda a intervenção se ter desenrolado neste contexto, será 
caracterizado o CAO do CECD. 

O CAO destina-se a jovens e adultos, a partir dos 18 anos, com DID e/ou com 
Multideficiência, não conseguindo se integrar noutra estrutura de trabalho produtivo 
(CECD, 2009). 

Os objectivos desta valência são (CECD, 2009): 

 Promover actividades de tipo laboral e ocupacional com carácter útil e de forma 
a permitir aos clientes uma maior valorização pessoal; 

 Desenvolver actividades terapêuticas de habilitação e/ou de reabilitação; 

 Desenvolver actividades de recreação e lazer que promovam o bem-estar dos 
clientes; 

 Contribuir para o aumento da auto-estima dos clientes dignificando a sua 
imagem; 

 Promover a integração sócio-familiar e comunitária dos clientes. 
Devido à grande heterogeneidade da população que frequenta o CAO e de acordo com o 
desenvolvimento, as capacidades e a autonomia dos clientes, delinearam-se 3 unidades. 
Estas unidades foram criadas para dar uma resposta mais adequada aos clientes, tendo 
sempre por base os resultados obtidos através da aplicação de Escalas de 
Comportamento Adaptativo - versão Portuguesa, das capacidades avaliadas inerentes às 
diferentes áreas e do interesse e motivação dos clientes e suas famílias. A partir dos 
resultados obtidos, concebeu-se um Plano Individualizado do Cliente (PIC), que é 
avaliado de 6 em 6 meses e renovado de ano a ano (CECD, 2009). 

As 3 unidades desenvolvidas dentro do CAO de Mira-Sintra são (CECD, 2009): 

1. Unidade A: Unidade de Bem-Estar que é direccionada para pessoas com maior 
dependência. Como o nome indica, promove o bem-estar psicossocial dos 
clientes numa perspectiva ecológica. As actividades desenvolvidas nesta unidade 
são a estimulação sensorial, os cuidados relativos às Actividades da Vida Diária 
(AVD) e actividade de Reeducação Psicomotora. Os apoios que esta unidade 
desfruta são a actividade motora adaptada (AMA), a terapia ocupacional (TO) e os 
conhecimentos gerais (CG); 

2. Unidade B: Unidade de Apoio Ocupacional, que pretende desenvolver 
capacidades ocupacionais socialmente úteis. Os clientes que a frequentam, 
apresentam uma menor dependência relativamente aos da Unidade A, mas ainda 
não possuem capacidades de realização de actividades muito úteis. As 
actividades aí praticadas, são do âmbito do treino de autonomia, sendo tarefas 
simples onde não se exige produtividade, mas apenas a ocupação dos clientes, a 
habilitação e/ou a reabilitação dos mesmos. Os apoios que esta unidade recebe 
são AMA, TO e CG; e 

3. Unidade C: Unidade de Apoio para o Trabalho. Os clientes visados são os que 
apresentam maior autonomia, onde a produtividade não é o objectivo fundamental 
desta unidade, mas sim as capacidades e competências dos clientes. Estes 
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podem trabalhar noutros locais, desde que existam protocolos entre o CECD e os 
mesmos. Os clientes desta unidade distribuem-se por três áreas: o artesanato, a 
artes culinárias e a jardinagem. Na área do artesanato as actividades realizadas 
são diversas: arraiolos, pintura de telas, entre outras. Nas épocas festivas os 
materiais construídos fazem alusão às mesmas. Na área das artes culinárias, os 
clientes são responsáveis por fazer alguns almoços, por preparar os lanches dos 
restantes clientes do centro e pelo bar da instituição. Na área da jardinagem os 
clientes são responsáveis por manter as zonas verdes da instituição cuidadas, 
pela limpeza dos pátios da instituição. De igual forma são responsáveis pela 
manutenção de alguns jardins e pela limpeza urbana de algumas áreas de Mira – 
Sintra. Os apoios prestados aos clientes desta unidade são semelhantes aos das 
outras unidades. 

Todo o trabalho no CAO consiste numa potencialização das capacidades de trabalho de 
cada cliente, independentemente das suas limitações. Assim, procura-se dignificar e 
valorizar cada pessoa e demonstrar o seu contributo, fomentando e consolidando a auto-
estima de cada cliente. 

No sentido de contextualizar todos os espaços onde a estagiária concretizou a sua 
actividade psicomotora, será feita, em seguida, uma breve caracterização de cada um 
dos espaços de intervenção. 

Caracterização dos Espaços de Intervenção 

Caracterização dos Ginásios do CECD 

O ginásio de Reabilitação Psicomotora e Actividade Motora Adaptada do CECD está 
situado no segundo andar do CAO desta instituição. A intervenção é realizada à 
Segunda-feira, Terça-feira e Sexta-feira com os grupos C1, C2, A3 e A4.  

O ginásio contém materiais muito diversificados que são utilizados na intervenção. Este 
facto foi verificado por observação directa, ou seja, muito deste material foi utilizado nas 
sessões de Psicomotricidade, e o restante foi observado na exploração inicial do ginásio 
realizada pela estagiária.  

 Fitball´s; 

 Bolas de basquetebol, voleibol, futebol, medicinais; 

 Steps; 

 Bancos suecos; 

 Quadro branco; 

 Aparelhagem; 

 Pesos; 

 Espaldares; 

 Tabelas de basquetebol; 

 Arcos de diferentes tamanhos e cores; 

 Pinos de diferentes tamanhos e cores; 

 Mini – trampolim; 

 Colchões. 

Também foi utilizado o ginásio das máquinas do CECD, por vezes. Este espaço situa-se 
no segundo andar do CAO, sendo a intervenção neste ginásio realizada com o grupo C1 
e C2.  
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Este espaço possui duas passadeiras, uma elíptica, dois escaladores, três bicicletas e 
duas máquinas de remo.  

Caracterização do Centro Hípico da Costa do Estoril 

No centro hípico desenvolveu-se a aprendizagem da equitação adaptada, pelo que é 
importante caracterizar, via observação directa, o espaço físico do centro. Este espaço é 
utilizado às quintas-feiras das 10h00 às 11h30 pelas TSEER Susana Cunha e Inês Baião 
e pela TO Mónica. 

O centro hípico é constituído por pátios, sala de arreios e picadeiros. Contudo só os 
pátios e o picadeiro pequeno serão caracterizados, pois são os locais utilizados na 
intervenção. 

Existem três pátios no centro hípico onde se encontram 40 boxes. Em cada um dos 
pátios existe uma zona para o banho dos cavalos e uma sala de arreios. 

As dimensões do picadeiro pequeno são 20 por 40 metros e é utilizado pela escola e por 
cavaleiros. É também utilizado pelos clientes do CECD, onde realizam volteio e condução 
do cavalo à mão. 

Caracterização do Complexo Municipal Desportivo de Ouressa 

Neste espaço desenvolveu-se a aprendizagem de adaptação ao meio aquático, pelo que 
também se torna relevante caracterizar o espaço físico das piscinas. O espaço é utilizado 
as quartas-feiras das 10h00 às 11h30. 

O complexo desportivo é constituído por duas piscinas, um bar e balneários com duche. 
Os clientes do CECD utilizam os balneários, a piscina grande e, por vezes, a piscina 
pequena (tanque).  

O material que o espaço possui e que são utilizados na intervenção é muito diversificado, 
tais como: 

 Pranchas; 

 Rolos; 

 Bolas; 

 Cestos; 

 Rolos; 

 Argolas. 

A piscina grande é constituída por seis (6) pistas e mede aproximadamente vinte e cinco 
(25) metros. Os clientes do CECD utilizam três (3) das seis (6) pistas da piscina. As 
pistas utilizadas pelos clientes do CECD são: a quatro (4), a cinco (5) e a seis (6). 

Caracterização da Organização das Sessões 

As sessões foram realizadas nos ginásios do CECD, no Centro Hípico da Costa do Estoril 
e no Complexo Municipal Desportivo de Ouressa. 

Em seguida, será descrito o horário das sessões realizadas semanalmente.  

No Centro Hípico da Costa do Estoril as sessões realizavam-se à Quinta-feira das 10h00 
às 11h30.  
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O horário era semelhante no Complexo Municipal Desportivo de Ouressa. No entanto, as 
sessões realizavam-se à Quarta-feira.  

Nos ginásios do CECD as sessões tinham lugar à Segunda-feira das 9h00 às 12h30, com 
o grupo C1 no primeiro tempo e o grupo C2 no segundo tempo. À Terça-feira a sessão 
com o grupo C2 era das 14h00 às 15h00 e com o grupo A3/A4 das 15h00 às 16h00. O 
horário de Sexta-feira é igual ao de Segunda-feira, mas no primeiro tempo o grupo 
apoiado era o C2/C1 e ao segundo tempo C1/C2. 

Em seguida, será apresentada uma tabela com o horário-tipo da estagiária. 

Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

9h00 
10h30 

 
C1 

 
 

 
 

Natação 

 
 

Equitação 

 
C1/C2 

11h00 
12h30 

 
C2 

 
 

 
C2/C1 

      

13h30 
15h00 

 
 

C2 
 

   

15h00 
16h30 

 
 

A3/A4 
 

   

Tabela 1 - Horário de Intervenção 

Depois da apresentação do horário de intervenção, será apresentada uma tabela com o 
número de sessões previstas e o número de sessões realizadas em todos os meios de 
intervenção. 

Locais de 
Intervenção 

Número de sessões 
previstas 

Número de sessões 
realizadas 

Ginásio 174 146 

Piscina 27 23 

Equitação 28 21 
Tabela 2 - Balanço das sessões previstas e das sessões realizadas 

Após a caracterização geral do estágio é importante falar um pouco sobre as 
metodologias de intervenção que foram adoptadas, ao longo do mesmo. Assim, será 
realizada uma breve referência ao conceito de Psicomotricidade, de Intervenção 
Psicomotora em Meio Aquático e de Equitação Terapêutica. 

Enquadramento da Prática Profissional 

Psicomotricidade 

Segundo a Associação Portuguesa de Psicomotricidade (s.d.): 

“A Psicomotricidade pode ser definida como o campo transdisciplinar que estuda e 
investiga as relações e as influências recíprocas e sistémicas entre o psiquismo e a 
motricidade. Baseada numa visão holística do ser humano, a Psicomotricidade encara de 
forma integrada as funções cognitivas, sócio-emocionais, simbólicas, psicolinguísticas e 
motoras, promovendo a capacidade de ser e agir num contexto psicossocial.” 
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A psicomotricidade é uma prática de mediação corporal que possibilita o reencontro do 
indivíduo com prazer sensório-motor, através do movimento e da regulação tónico-
emocional, permitindo a posteriori um desenvolvimento dos processos simbólicos, num 
envolvimento lúdico e relacional (Fonseca & Martins, 2001). 

As potencialidades motoras, emocionais e mentais de um indivíduo estão em constante 
interacção e integração e toda e qualquer intervenção psicomotora tem em consideração 
esta premissa. Desta forma, o corpo funciona como “universo de manifestação de todo o 
ser”, ou seja, é com o corpo e através do corpo que o indivíduo expressa tudo aquilo que 
vive e sente. Para perceber o expressar do corpo é necessário situá-lo nos vários 
sistemas ecológicos com os quais interage de forma permanente. As manifestações do 
corpo (modificações tónicas, posturas e praxias) são resultado directo de toda a história 
pessoal do sujeito (das suas representações, das suas vivências tónico-emocionais e do 
seu imaginário) (Fonseca & Martins, 2001). 

Segundo Fonseca & Martins (2001) os contextos de acção das práticas psicomotoras 
podem ser diferenciados, “em função de critérios que têm como referência a própria 
história do (s) sujeito (s), a origem e características das suas possibilidades e 
dificuldades, as características do contexto institucional onde é feito o atendimento, e até 
as características da personalidade e da formação profissional do orientador da 
intervenção.” 

A intervenção psicomotora tem como objectivo melhorar a relação do indivíduo com o 
contexto em que está inserido e estimular o seu próprio processo de maturação. A 
mediação corporal procura promover o desenvolvimento da actividade perceptiva, da 
actividade simbólica e conceptual através da experiencia sensório-motora, valorizando a 
intencionalidade e a consciencialização da acção (Martins, 2001). 

O desenvolvimento psicomotor dos indivíduos com DID está afectado com alguma 
frequência e atendendo a este facto a intervenção psicomotora desde tenra idade é de 
grande importância. O novo sistema de classificação da DID salienta a importância dos 
apoios necessários de cada indivíduo. Este facto fortalece a ideia de que a intervenção 
psicomotora promove a plena integração dos indivíduos com DID na sociedade onde está 
inserido e na consequente melhoria da qualidade de vida (Leitão, Lombo & Ferreira, 
2008). 

A Intervenção Psicomotora em Meio Aquático foi umas das metodologias de intervenção 
desenvolvidas nesta actividade de estágio. Desta forma, é pertinente fazer referência à 
metodologia de intervenção em questão e às modificações que pode acarretar na 
população apoiada. 

Intervenção Psicomotora em Meio Aquático 

A entrada na água é uma experiência única e possibilita a todos uma oportunidade 
exclusiva de aumentar física, mental e psicologicamente os conhecimentos e as 
habilidades do indivíduo (Campion, 2000). 

Os efeitos terapêuticos das actividade realizadas na água estão relacionadas com 
(Campion, 2000): 

 Alívio da dor e espasmos musculares; 

 Manutenção ou aumento da amplitude de movimento das articulações; 

 Fortalecimento dos músculos enfraquecidos e aumento da sua tolerância ao 
exercício; 
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 Reeducação dos músculos paralisados; 

 Melhoria da circulação; 

 Manutenção e melhoria do equilíbrio, coordenação e postura. 

A água fornece potencial para que sejam realizadas actividades em três dimensões, as 
quais não podem ser realizadas no solo. Existe também a possibilidade de uma 
considerável estimulação da percepção visual, articular e proprioceptiva (Campion, 2000). 
O meio aquático favorece a interacção, comunicação e verbalização, factores essenciais 
ao desenvolvimento afectivo e social do indivíduo (Varela, 2000). 

A actividade psicomotora em meio aquático é uma das formas de estimular as 
potencialidades do indivíduo, utilizando a água como meio, trabalhando a relação do 
indivíduo com o espaço, com o objecto, com o outro e consigo mesmo. Promove as 
sensações de prazer e de bem-estar físico, emocional e social no indivíduo. Esta 
actividade facilita e apoia a realização de movimentos de difícil execução em terra, 
promove o contacto corporal, a comunicação com outros individuos, bem como a 
participação em novas situações de aprendizagem (Varela et al., 2000). 

No caso específico do desenvolvimento psicomotor, é possível constatar que a 
intervenção terapêutica em meio aquático engloba os 7 factores psicomotores (Varela et 
al., 2000): 
 

 Tonicidade – a água quente reduz, temporariamente, a espasticidade e a rigidez 
articular permitindo uma melhor manutenção da circulação sanguínea nas zonas 
afectadas; 

 

 Equilibração – a posição horizontal condiciona algumas alterações ao nível das 
sensações labirínticas, das sensações oculares e das sensações do tónus de 
manutenção. Por outro lado, o meio aquático permite que o indivíduo mude 
tranquilamente de posição, em flutuação ou imersão total. O ganho de posições de 
segurança respiratória permite a experimentação de novos equilíbrios e 
desequilíbrios; 

 

 Lateralidade – O meio aquático permite uma intensa estimulação proprioceptiva e 
exteroceptiva, promovendo a integração de informação e, consequentemente, o 
desenvolvimento cognitivo. Sendo assim, o processo de diferenciação e 
especialização de funções dos hemisférios direito e esquerdo é facilitado; 

 

 Noção do Corpo – Os movimentos realizados na água, a utilização de diferentes 
posicionamentos e de diferentes segmentos corporais em contacto com a água, 
permitem adquirir uma maior consciencialização do corpo e de si próprio; 

 

 Estruturação Espácio-Temporal – As noções e relações espaciais são 
desenvolvidas através da exploração do meio aquático e da realização de 
deslocamentos em diferentes trajectórias, com diferentes sentidos e direcções. As 
noções temporais estão directamente relacionadas com a noção de ritmo, envolvido 
tanto no controlo respiratório como nos movimentos propulsivos; 

 

 Práxia Global e Práxia Fina – Estes dois factores estão intimamente relacionados 
com aspectos como a coordenação motora, a agilidade e a perícia, estando então 
evidentes na aprendizagem de habilidades aquáticas. A reflexão sobre a forma de 
execução é também fundamental para o desenvolvimento destes domínios. 
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A Equitação Terapêutica foi uma das metodologias de intervenção desenvolvidas ao 
longo do estágio, pelo que é importante fazer uma breve referência a este tipo de 
intervenção. 

 

Equitação Especial 

Os destinos do cavalo e do homem são inseparáveis, sendo conhecido o valor deste 
animal na vida do homem (como uma fonte de trabalho agrícola, passeio, desportos, 
trabalhos diversos, amizade e guerra) e o quanto tem sido útil no progresso da 
humanidade. Actualmente, é também reconhecido como instrumento terapêutico, 
utilizado de forma complementar ou alternativa às terapias tradicionais (Ande – Brasil, 
2002). 
 
Segundo a ANDE – BRASIL (2002) a equoterapia «é um método terapêutico e 
educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar, nas áreas da 
saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas 
portadoras de deficiência e/ou com necessidade especiais.» 
 
Os benefícios físicos, psíquicos, educacionais e sociais são os principais objectivos da 
prática da equoterapia em populações com deficiências fisicas ou intelectuais e/ou com 
necessidades especiais (Ande – Brasil, 2002). 
 
As áreas de aplicação da equoterapia são essencialmente três: a reabilitação, para 
pessoas com dificuldades físicas e/ou intelectuais; a educação, para pessoas com 
necessidades educativas especiais e a social, para pessoas com distúrbios evolutivos ou 
comportamentais (Ande – Brasil, 2002). 
 
A equoterapia melhora o equilíbrio, a postura, a coordenação motora global e fina, a 
adequação do tónus muscular, a dissociação de movimentos, a consciência corporal, a 
integração de sentidos, a respiração e circulação (Lermontov, 2004 citado por Campos, 
2007). 
 
A equitação especial é composta por três modalidades que se distinguem entre si pelo 
grau de dependência do cavaleiro. Estas são a hipoterapia, a equitação terapêutica e a 
equitação desportiva adaptada (Faria, 2007). 
 
Na hipoterapia o cavalo é usado como um tratamento e o indivíduo é um paciente não 
um cavaleiro qualquer. Neste caso os movimentos do cavalo vão interagir de forma 
terapêutica com o indivíduo e as sessões funcionam como meios de intervenção (Faria & 
Costa, 2001). 
 
Neste tipo de prática o indivíduo reage aos movimentos tridimensionais do cavalo, 
ajustando a sua posição com o objectivo de manter o equilíbrio. A correcção postural e o 
desenvolvimento do equilíbrio são as principais tónicas da hipoterapia. Os movimentos 
rítmicos do cavalo permitem a mobilização da bacia do sujeito a partir de uma posição 
inicial do eixo vertical (Lobo, 2003). 
 
A equitação terapêutica tem como pré–requisito a capacidade do sujeito exercer uma 
acção sobre o cavalo. Nesta modalidade o indivíduo, para além de receber os efeitos 
terapêuticos do cavalo, também aprende a montar (Faria & Costa 2001). 
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Neste tipo de abordagem, o indivíduo é mais independente do auxiliar guia lateral, exerce 
alguma acção sobre o cavalo, podendo mesmo conduzi-lo de forma autónoma. As 
actividades realizadas têm um fim terapêutico mas não só (Lobo, 2003). 
 
Na equitação desportiva adaptada o sujeito aprende competências de equitação 
dressage e manutenção de estábulos. Esta é a componente desportiva da equitação 
especial (Faria & Costa, 2001). Os objectivos de trabalho desta prática estão 
relacionados directamente com a capacidade de acção do sujeito, excluindo assim 
pessoas com deficiências fisicas ou psíquicas mais profundas (Lobo, 2003). 
 
As terapias apresentadas anteriormente são definidas por características próprias do 
cavalo. Estas trazem benefícios adicionais as respostas neurofisiológicas e funções 
psicomotoras do cavaleiro (Lobo, 2003). 
 
Segundo Horwitz e Horwitz (1996 cit in Lobo, 2003) os benefícios da equoterapia no 
desenvolvimento psicomotor do indivíduo ocorrem ao nível do equilíbrio, esquema 
corporal, ritmo, orientação espácio – temporal, auto – controlo, lateralidade, coordenação 
e dissociação.  
 
Após isto, torna-se importante fazer uma breve referência às características da 
população apoiada de acordo com as metodologias anteriormente descritas. Antes disso, 
e como forma de contextualizar a mesma população, surge uma caracterização da DID. 
 
 

Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental  

No decorrer do tempo, o conceito de “deficiência mental” sofreu muitas alterações. 
Recentemente, em Abril 2007, a mais antiga associação que se dedicou ao estudo da 
deficiência mental, a American Association on Mental Retardation (AAMR), mudou o seu 
nome para American Association of Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), 
ao mesmo tempo que propõe uma nova nomenclatura para a pessoa com deficiência 
mental, passando esta a ser designada por pessoa com Dificuldades Intelectuais e 
Desenvolvimentais (DID) (Morato & Santos, 2007).  

A evolução deste conceito permite enfatizar uma perspectiva mais ecológica, uma vez 
que incide sobre a interacção entre o indivíduo e os vários sistemas ecológicos em que 
este está inserido diariamente e reconhece que a aplicação de apoios individualizados 
pode melhorar o funcionamento do sujeito. Desta forma, a DID é definida como o 
conjunto de limitações significativas ao nível do funcionamento intelectual e do 
comportamento adaptativo expresso em três domínios fundamentais, o conceptual, o 
social e o prático, e manifestando-se antes dos 18 anos de idade (Schalock et al, 2007). 

Segundo Schalock et tal (2007) são implícitos cinco princípios relativos à aplicação desta 
nova definição: 

i. As limitações observadas devem ter em conta o meio envolvente de cada indivíduo, 
sem esquecer a cultura; 

ii. A avaliação tem de considerar a cultura, a língua, tais como outros factores como a 
comunicação, a motricidade, aspectos sensoriais e adaptativos; 

iii. Deve ser reconhecido que todos têm áreas fracas, mas também áreas fortes; 
iv. Descrever as áreas fracas tem o objectivo de criar um plano de apoio para o 

indivíduo; 
v. Com estes apoios individualizados, a qualidade de vida do indivíduo melhorará. 
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Depois da breve abordagem sobre a evolução do conceito de deficiência mental é 
importante referir as alterações que se verificaram no sistema de classificação da 
mesma. Desta forma, serão apresentadas as alterações que foram realizadas. 

Sistema de classificação 

As modificações que ocorreram na conceptualização da DID mostram, sem dúvida, o 
interesse e a preocupação de se encontrar uma terminologia, bem como uma 
classificação e serviços de reabilitação mais adequados para esta população (Leitão, 
Lombo & Ferreira, 2008). 

Relativamente à classificação da DID, Leitão, Lombo e Ferreira (2008) referem que é 
favorecido actualmente um sistema funcional, definido pela determinação da intensidade 
dos apoios necessários à integração do indivíduo na sociedade. Assim, deixando a antiga 
classificação baseada no grau de deficiência (leve, moderada, profunda e severa), 
desenvolveu-se uma classificação baseada numa estimativa da intensidade dos apoios, 
sendo esta intermitente, limitada, ampla (ou extensiva) e máxima (permanente). 

De acordo com Luckasson et al (2002), Carvalho e Maciel (2003), Schalock et al (2007 e 
2010), os apoios dividem-se em: 

 Apoios intermitentes: episódicos e aplicados em momentos críticos consoante a 
necessidade pontual da pessoa;  

 Apoios Limitados: contínuos (e não episódicos), mas com uma curta duração no 
tempo (p. e., o período de treino de uma habilidade);  

 Apoios Extensivos, que são considerados de intensidade extensiva; e 

 Apoios Permanentes, generalizados e exigem mais técnicos do que os outros 
apoios. 

A população apoiada ao longo deste ano de estágio foi muito heterogénea e desta forma 
foi possível verificar como a intensidade de apoios pode variar dentro da mesma 
população e a importância que a classificação deve conceder a esse aspecto. Nas 
sessões com o grupo dos C´s, alguns clientes necessitavam de apoio intermitente, ou 
seja, para algumas das actividades propostas precisam de ajuda, e.g., na subida do 
espaldar ou no andar sobre o banco sueco. No entanto, dentro do mesmo grupo alguns 
utentes não necessitavam de nenhum tipo de apoio nas actividades proposta na sessão.  

Alguns dos utentes da unidade C receberam apoio de intensidade limitada para aprender, 
e.g., a ir de autocarro de casa até ao CECD. Este treino foi feito pelas terapeutas 
ocupacionais do centro. 

No grupo da unidade A (mais dependentes de apoio) a intensidade de apoios é ampla 
para alguns utentes. No entanto, para outros a intensidade de apoio é “apenas” 
intermitente. 

O CAO do CECD está organizado por unidades, a divisão dos clientes é feita de acordo 
com o desenvolvimento, as capacidades e a autonomia. Se esta divisão for comparada à 
nova definição de DID é notório que vai de encontro à mesma, i.e., tem em conta o nível 
de funcionamento intelectual e de comportamento adaptativo de cada utente.  

Para perceber melhor a DID é importante saber quais são as suas causas e a que tipo de 
patologias pode estar associada. Deste modo, a etiologia da DID será o próximo assunto 
abordado neste documento. 
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Etiologia 

Segundo a AAIDD, as pessoas com patologias que afectam o seu desenvolvimento 
global, tal como o autismo ou a paralisia cerebral, ou ainda síndromes como o do X frágil, 
do alcoolismo fetal ou de Down, têm fortes possibilidades de desenvolver dificuldades 
intelectuais. A DID pode também ser causada por factores de ordem social e 
educacionais, nomeadamente, o nível de estimulação da criança, a disponibilidade da 
família em promover o desenvolvimento e as habilidades adaptativas da mesma. 

Pacheco e Valencia (1997) classificam a etiologia da DID em factores genéticos (ou 
intrínsecos) e factores extrínsecos. Os primeiros incluem, entre outros, as genopatias (i. 
e., alterações genéticas) e as cromossomopatias (alterações nos cromossomas), etc, 
enquanto os segundos são divididos em factores pré-natais, os quais incluem 
embriopatias e fetopatias, infecções (rubéola, toxoplasmose, herpes, …), etc, factores 
peri e neo-natais, como prematuridade, infecções, infecções (meningite, encefalite, …), 
etc e factores pós-natais, tais como infecções (meningite, encefalite, …), anoxia, 
traumatismo crânio-encefalicos, etc.  

A evolução do conceito, a mudança no sistema de classificação e a etiologia da DID 
foram assuntos referidos anteriormente. No entanto, para conhecer melhor a DID é 
importante saber como é que se manifesta, ou seja, quais são as suas características. 

Características da Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental 

As características que são observadas com maior facilidade nesta população são os 
comportamentos estereotipados (auto-estimulação ou auto-mutilação), embora o 
desenvolvimento sócio -emocional, a comunicação, a socialização, a praxia (global e fina) 
também sejam áreas afectadas (Santos & Morato, 2002). 

Segundo Luckasson et al (1992), uma pessoa com DID tem alterações nas habilidades 
de comunicação (fala, escrita, simbolização, entre outros). A sua auto-suficiência, 
relativamente p.e. à higiene, à alimentação, ao vestuário, pode encontrar-se reduzida. A 
sua responsabilidade, bem como a sua segurança e saúde, também podem ser 
comprometidas. 

A auto-suficiência dos clientes é um dos aspectos trabalhados no CECD p.e. os clientes 
do CECD lavam sempre os dentes depois do almoço, em todas as casas de banho está 
exposta a maneira como se devem lavar as mãos (escrito para quem sabe ler e em 
linguagem simples para quem não sabe).  

De acordo Burack, Hodapp & Zigler (1998) algumas das características gerais inerentes 
ao diagnóstico de DID relacionam-se com: défice na actividade simbólica, dificuldades no 
desenvolvimento da memória verbal de curto prazo afectada, défice ao nível da inibição e 
auto-regulação, desorganização de pensamento, comprometimentos na regulação da 
atenção e concentração, capacidade de representação e abstracção com dificuldades, 
assincronia no desenvolvimento cognitivo, fraca tolerância à frustração, dificuldades de 
perseverança e motivação, menor auto-conceito nas formas onde o apoio é mais de 
carácter intermitente, dificuldades no processamento sequencial e sucessivo, entre 
outras. 

A desorganização de pensamento é uma das características notória em alguns do 
clientes do CECD, p.e. quando é feita uma pergunta em que é a resposta é sim ou não, 
alguns dos clientes fazem um discurso muito grande mas não respondem à questão. 
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A regulação da atenção e da concentração é evidente em alguns dos clientes que tiveram 
apoio. No entanto, existe uma clara diferença na regulação da atenção e da 
concentração, no que diz respeito aos clientes da unidade C e da unidade A. A 
característica anteriormente referida é mais acentuada nos clientes da unidade A. 

A fraca tolerância á frustração é visível nos clientes do CECD quando as actividades 
envolvem um pouco de competição. Alguns dos clientes reagem mal quando perdem 
chegam a ficar chateados ou então continuam a actividade mesmo depois de terem 
perdido. É necessário chamar à atenção e explicar novamente as regras da actividade. 

No âmbito cognitivo os mesmos autores, coadjuvando Jacobson, Mullick & Rojahns 
(2007), acrescentam ainda a existência de uma cognição não-verbal mais forte do que a 
verbal, um desenvolvimento da linguagem mais lento do que os pares “normais”, 
dificuldades na produção do discurso e das competências de linguagem (ecolálias, 
estereótipos...), desordens ao nível da comunicação, comprometimento da capacidade de 
compreender e de ser compreendido, dificuldades ao nível do processamento, 
dificuldades de articulação, fonologia, imitação vocal, comprimento e duração do 
enunciado e sintaxe expressiva (abaixo da média), não utilização adequada das 
habilidades “conversionais”, desorganização de discurso, entre outros. Também as 
dificuldades psicomotoras e sociais são outras áreas que geralmente apresentam algum 
comprometimento nas populações com este diagnóstico.  

As desordens ao nível da comunicação são também notórias, alguns dos clientes 
apresentam este tipo de dificuldades e é complicado compreende-los no primeiro 
contacto. Depois de algum tempo de convivência já se compreende melhor o que querem 
dizer.  

Um outro aspecto importante na caracterização desta população é a co-morbilidade com 
outros problemas, tais como, respiratórios, digestivos e intestinais, posturais e motores. A 
epilepsia é uma patologia que também aparece associada à DID (Santos & Morato, 
2002). 

O aspecto supracitado é visível na população apoiada e quando for apresentada a 
caracterização dos grupos apoiados este facto será notório.  

O comportamento adaptativo é uma das áreas contempladas no conceito de DID, ou 
seja, o comportamento adaptativo está comprometido nos individuos com DID. Assim é 
relevante fazer referência ao conceito de comportamento adaptativo para melhor 
compreender os comportamentos sociais inadequados dos individuos com DID.  

A população com DID apresenta dificuldades psicomotoras e sociais a intervenção 
psicomotora pode ajudar a colmatar ou atenuar estas dificuldades. A terapia psicomotora 
desenvolve os factores psicomotores atraves de um conjunto actividades lúdicas e de 
uma forma indirecta trabalha a socialização.  

Comportamento Adaptativo e Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental  

Derivado da definição mais recente de DID (Luckasson et al, 1992), surge pela primeira 
vez a ideia de que o diagnóstico de DID não se deve basear exclusivamente na 
mensuração do QI, mas antes de uma avaliação cognitiva complementada por uma 
avaliação de carácter social. É desta forma, que nas últimas décadas se tem dado mais 
atenção não só ao conceito em si, mas também ao desenvolvimento de instrumentos de 
avaliação adequados aos valores sócio-culturais dos contextos onde os indivíduos com 
DID se integram (Nihira, 1999).  
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Desta forma, segundo Santos (2002, 2007) o comportamento adaptativo (CA) diz respeito 
ao “conjunto de habilidades aprendidas ou adquiridas para desempenhar com sucesso 
aspectos e tarefas, no âmbito da independência, responsabilidade pessoal e social, que 
através de ajustamentos vários procura a adaptação às expectativas socioculturais e 
etárias vigentes e que implicam o assumir do papel de membro activo na comunidade 
onde o indivíduo se insere”. 

Todas as pessoas que vivem em sociedade têm de seguir um conjunto de regras 
impostas pela mesma. Para cada uma das etapas da vida (infância, adolescência, entre 
outras) existem um conjunto de comportamentos socialmente esperados. Se os 
individuos com DID têm comportamentos sociais desadequados para a sua idade é 
importante saber quais são esses comportamentos. Desta forma, a intervenção com as 
pessoas com DID pode se focar nas áreas em que os comportamentos socialmente 
aceites são desadequados.  

A Intervenção Psicomotora pode ajudar as pessoas com DID a colmatar ou atenuar as 
suas dificuldades ao nível psicomotor, pois atraves desta intervenção são trabalhados os 
factores psicomotores. 

Psicomotricidade e DID 

Após a definição de psicomotricidade é importante considerar o que está é importante na 
população com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais. Fonseca (2001) analisa a 
caracterização psicomotora da DID segundo três dimensões distintas (componencial, 
experiencial e contextual). 

Na primeira dimensão, a componencial, Fonseca (2001) destaca: 

 As componentes do processamento de informação e os factores na população 
com DID parecem estar menos acessíveis e disponíveis; desta forma, surgem 
disfunções ou perturbações nos factores psicomotores; 

 A possibilidade de surgirem problemas de expressão e processamento dado as 
componentes executivas serem menos precisas e mais lentas; a nível psicomotor 
estes problemas são expressos por dismetrias, dissincronias e dispráxias; 

 A identificação, a selecção, a organização de dados do problema, a estratégia 
unificada e sistemática de resolução, a representação mental da informação, a 
focagem da atenção, o processamento de recursos da memória, a monitorização 
da solução, a integração de feedbacks de performance são as metacomponentes 
da inteligência. Estas são activas inadequadamente nas pessoas com DID, desta 
forma ocorre uma degradação da interconexão entre os componentes do acto 
mental; e 

 A DID parece evocar feedbacks inadequados, sugerindo disfunções entre os 
processamentos inferiores e superiores de informação, retratando certos 
desequilíbrios no processamento automático e superior, afectando a prestação 
cognitiva. 

Segundo a dimensão experiencial, Fonseca (2001) assinala: 

 As pessoas com DID apresentam dificuldades em tarefas novas que requeiram o 
recurso aos metacomponentes, devido a problemas de planificação e execução 
da decisão. Este falta revela uma “inércia psicomotora” que leva a uma ausência 
de resposta para novos problemas. 
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 Dificuldades na transferência e na generalização das aprendizagens está 
presente na DID. Este facto verifica-se devido à rigidez e a limitação das rotinas 
mentais. 

 Nas pessoas com DID parece existir uma falta de automatização e uma lentidão 
nos vários níveis de processos automáticos do acto mental. A nível psicomotor 
isto significa uma falha no funcionamento cibernético dos vários componentes do 
movimento voluntário. 

Na dimensão contextual é importante referir (Fonseca, 2001): 

 As dificuldades na adaptabilidade aos vários contextos pode fazer o desempenho 
cognitivo dos individuos com DID variar; a nível psicomotor, este rendimento pode 
ser alterado em função das mudanças que se podem executar nos contextos 
introduzindo factores como equipamentos ou materiais que promovam o 
desenvolvimento psicomotor; e 

 A avaliação da DID não deve ter em conta apenas uma avaliação psicométrica em 
função do QI, sendo importante avaliar o comportamento adaptativo do indivíduo, 
sugerindo assim uma avaliação dinâmica do potencial psicomotor onde o foco é 
colocado nos processos que integram, regulam, controlam e elaboram a 
motricidade como manifestação da adaptabilidade do indivíduo. Esta ideia é 
corroborada por inúmeros autores (Luckasson et al, 2002; Santos & Morato, 2002; 
Schalock et al, 2007; Morato & Santos, 2007; Schalock et al, 2010). 

Desta forma, pode-se concluir que existem diversas áreas onde o indivíduo com DID 
apresenta dificuldades, sendo que a intervenção psicomotora pela sua visão holística do 
ser humano pode desempenhar um papel fundamental na optimização da qualidade de 
interacção entre o sujeito com DID e o envolvimento, com o qual se relaciona 
diariamente. 

Após uma caracterização mais teórica sobre a população apoiada é importante descrever 
cada um dos grupos de intervenção.  

Caracterização dos grupos de Intervenção 

Grupo C1 

O grupo C1 está inserido na unidade C do CAO do CECD. Este grupo pertence à sala 
das artes culinárias, onde ajudam a cortar legumes, descascar e prepara-los para 
confeccionar. Algumas clientes ajudam no bar do CAO (tiram cafés, fazem sandes, 
torradas, entre outras coisas).  

As clientes do grupo C1 são responsáveis por preparar os lanches da tarde para todos os 
clientes do CAO, limpar as mesas das salas onde decorrem os almoços e o lanche da 
manha e varrer as escadas da instituição. 

Na sala das artes culinárias as clientes são responsáveis por arrumar por lavar a loiça, 
arrumar, limpar o fogão, secar a loiça, entre outras coisas. 

È importante salientar que as tarefas que foram anteriormente referidas não são 
concretizadas por todas as clientes, sendo umas responsáveis por fazer certo tipo de 
actividades enquanto as restantes são responsáveis por outras tarefas. 

Os apoios que as clientes têm são: terapia ocupacional, conhecimentos gerais e 
actividade motora adaptada. Estes são prestados a todas as pessoas que constituem o 
grupo. Algumas clientes têm equitação terapêutica, natação, grupo de auto – 
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representantes e agitar-te (grupo de movimento – dança). O apoio na área da psicologia 
é prestado a alguns clientes de forma regular e a outros de forma pontual. 

È feito um horário semanal para cada uma das clientes, as horas dos apoios são fixas o 
que mudam são as tarefas que têm de desempenhar por pertencerem ao grupo das artes 
culinárias. 

É constituído por dez (10) clientes, todos do género feminino. A média de idades deste 
grupo é de 36,3 anos. 

 

Gráfico 1 - Referente às Idades dos Clientes do Grupo C1 

 

Em seguida, será apresentado um gráfico com os diagnósticos dos clientes do grupo C1. 

 

Gráfico 2 - Referente aos diagnósticos do grupo C1 

A avaliação do grupo C1 foi realizada no ginásio do RPM do CECD. Os clientes do grupo 
C1 foram avaliados individualmente. Em seguida, será apresentado o protocolo de 
avaliação aplicado ao grupo C1. 

Protocolo de Avaliação 

A intervenção no ginásio de Reabilitação Psicomotora e Actividade Motora Adaptada do 
CECD foi realizada com grupos de unidades distintas do CAO. Desta forma, foram 
elaborados dois protocolos de avaliação, um utilizado com a unidade C e outro com a 
unidade A. É importante referir que a avaliação da unidade C é quantitativa e da unidade 
A é qualitativa. O primeiro protocolo apresentado neste documento é o da unidade C. 
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O protocolo de avaliação é constituído pela “fusão” de três testes diferentes, 
nomeadamente, o Body Skills, a Bateria Psicomotora e as Baterias de Fullerton. Os 
testes utilizados na avaliação não são especificos para a faixa etária dos clientes que 
estão a ser avaliados. Este facto acontece porque não existe nenhum teste que avalie os 
factores pretendidos para a faixa etária a que o CAO do CECD responde. 

È importante salientar que a avaliação dos clientes é feita com referência a critério e não 
à norma, ou seja, os resultados da avaliação de cada cliente é comparada com a 
avaliação anterior do mesmo. 

O Body Skills (BS) é um método sistemático de avaliação, planeamento e ensino de 
habilidades motoras ao nível do controlo do corpo, locomoção, condição física, 
motricidade fina e manipulação de objectos. O currículo do BS é constituído por 31 
actividades de práxia global e fina, divididas em 5 módulos (conjunto de habilidades com 
em complexificação crescente) e 29 habilidades (Bruininks & Werder, 1988). 

As habilidades motoras são descritas em três níveis de desenvolvimento (Bruininks & 
Werder, 1988): 

 Rudimentar – Corresponde a movimentos elementares realizados de forma 
descoordenada, é o primeiro estádio de desenvolvimento motor; 

 Funcional – Neste nível os movimentos são adequados, no entanto, ainda se 
observa alguma descoordenação; 

 Maturo – No último nível, os movimentos são executados com eficiência, de forma 
natural e coordenada. 

 
A cotação adoptada neste protocolo de avaliação foi realizada de uma forma distinta da 
que se encontra no protocolo do Body Skills. A cada um dos níveis de desenvolvimento 
foi atribuído um valor, ou seja, um (1) para rudimentar, dois (2) para funcional e três (3) 
para maturo. 
 
Neste protocolo de avaliação são usadas quatro provas de dois módulos distintos. No 
módulo da locomoção foram realizadas a provas do salto horizontal e do salto com apoio 
unipodal. As provas do “lançamento por cima”, do “lançamento por baixo” e o “agarrar”, 
do modulo dos objectos em movimento, também foram aplicadas.  
 
A Bateria Psicomotora (BPM) é um instrumento de avaliação que reúne um conjunto de 
tarefas que pretendem permitir detectar défices funcionais (ou sustentar a sua ausência) 
psicomotores. Este instrumento de avaliação permite uma identificação qualitativa de 
problemas psicomotores e de aprendizagem (Fonseca, 2007). 
 
As tarefas da BPM estão organizadas de segundo os factores psicomotores, deste modo 
a BPM está dividida em sete factores (Tonicidade, Equilibração, Lateralização, Noção do 
Corpo, Estruturação espácio – temporal, Praxia Global e Praxia Fina). Existem um 
conjunto de subfactores dentro um destes diferentes factores (Fonseca, 2007).  
 
A cotação é realizada numérica, onde um (1) ponto é o valor mais baixo e quatro (4) é o 
valor mais elevado. A variação da cotação está relacionada com as exigências de cada 
subfactor. Neste protocolo de avaliação não foram utilizados todos os factores deste 
instrumento de avaliação.  
 
É importante de salientar que muitos testes aplicados foram baseados nos factores no 
BPM, mas são completamente distintos. Os factores avaliados foram a equilíbrio 
(imobilidade, apoio rectilíneo, equilíbrio na ponta dos pés, apoio unipodal, marcha 
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controlada, evolução na trave, saltos com apoio unipodal, saltos a pés juntos) lateralidade 
(deslocação no espaço, posição em relação ao objecto), noção corporal (reconhecimento 
através da nomeação, reconhecimento através do toque) a estruturação espácio – 
temporal (organização, representação topográfica, estruturação rítmica) (Fonseca, 2007). 
A cotação deste protocolo da avaliação também foi baseada na cotação da BPM, apesar 
de ser distinta em alguns aspectos. 
 
As Baterias de Fullerton são um instrumento que avalia a aptidão física funcional e o 
equilíbrio de pessoas com mais de 60 anos. As provas utilizadas neste protocolo de 
avaliação pertencem à aptidão física funcional (Baptista & Sardinha, 2005). 
 
A capacidade dos sistemas músculo-esquelético, cárdio-respiratório e neurológico é 
avaliada pela bateria de aptidão física funcional de Fullerton. Esta avaliação é realizada 
com os objectivos de identificar o risco de perda funcional (no sentido de prevenir ou 
atrasar a mesma) da prescrição no âmbito de prevenção e de reabilitação e da 
monitorização de programas de intervenção em pessoas idosas (Baptista & Sardinha, 
2005). 
 

 
Protocolo de Avaliação – Unidade C 

 
Avaliação do Equilíbrio 

O equilíbrio estático será avaliado através da realização de 4 provas distintas. Estas 
são a imobilidade, o apoio rectilíneo, o equilíbrio na ponta dos pés e o apoio unipodal.  

Na tarefa da imobilidade, o cliente deverá manter a posição ortoestática durante 60 
segundos com os olhos fechados, os braços pendentes ao longo do corpo, com apoio 
palmar das mãos e dos dedos na face da coxa e com os pés juntos. 

5 – Manter-se imóvel durante 60 segundos, evidenciando um controlo postural perfeito. 

4 – Manter-se imóvel entre 45 – 60 segundos, revelando ligeiros movimentos faciais, 
gesticulações, sorrisos, oscilações, rigidez corporal, tiques, emotividade, realização 
completa, adequada e controlada. 

3 – Manter-se imóvel entre 30 – 45 segundos, revelando insegurança gravitacional e 
sinais disfuncionais. 

2 – Manter-se imóvel entre 15 – 30 segundos, com sinais disfuncionais bem marcados, 
reequilibrações e insegurança gravitacional. 

1 – Manter-se imóvel menos de 15 segundos, com sinais disfuncionais bem marcados, 
reequilibrações abruptas, quedas ou mesmo se não conseguir concluir a tarefa. 

Para que os clientes obtenham a pontuação máxima nas provas do apoio rectilíneo, 
apoio unipodal e equilíbrio na ponta dos pés terão de manter a posição pedida 
anteriormente durante 20 segundos, sem apresentar ajustamentos posturais perceptíveis, 
mantendo as mãos nos quadris. 

No apoio rectilíneo, o cliente deverá colocar um pé no prolongamento do outro, 
estabelecendo contacto entre o calcanhar de um pé e a ponta do outro, mantendo-se o 
tempo previsto para cada uma das cotações. 
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No equilíbrio na ponta dos pés, o cliente deve colocar os pés juntos e manter o 
equilíbrio no primeiro terço anterior dos mesmos.  

No apoio unipodal, o cliente, nas mesmas condições anteriormente descritas, deve 
apoiar-se num único pé, flectindo a perna contrária. 

Cotação 

5 - Manter a posição pedida durante 20 segundos, sem apresentar ajustamento posturais 
perceptíveis, mantendo as mãos nos quadris. O pé deve ser colocado no prolongamento 
do outro, estabelecendo contacto entre o calcanhar de um pé e a ponta do outro. 

4 - Manter a posição pedida durante 15-20 segundos, apresentando alguns ajustamentos 
posturais perceptíveis e mantendo as mãos nos quadris. O pé deve ser colocado no 
prolongamento do outro, estabelecendo contacto entre o calcanhar de um pé e a ponta 
do outro.  

3 - Manter a posição pedida durante 10-15 segundos, apresentando alguns ajustamentos 
posturais perceptíveis e mantendo as mãos nos quadris. O pé deve ser colocado no 
prolongamento do outro, estabelecendo contacto entre o calcanhar de um pé e a ponta 
do outro.  

2 - Manter a posição pedida entre 5 - 10 segundos, apresentando muitos ajustamentos 
posturais perceptíveis. O pé deve ser colocado no prolongamento do outro, 
estabelecendo contacto entre o calcanhar de um pé e a ponta do outro. 

1 - Manter a posição pedida menos de 5 segundos, apresentando muitos ajustamentos 
posturais perceptíveis e mantendo as mãos nos quadris. O pé deve ser colocado no 
prolongamento do outro, estabelecendo contacto entre o calcanhar de um pé e a ponta 
do outro. 

Por sua vez, o equilíbrio dinâmico será avaliado através da realização de 4 provas 
distintas. Estas são a marcha controlada, a evolução na trave, os saltos com apoio 
unipodal e os saltos a pés juntos. 

Na marcha controlada, o cliente deve percorrer no solo uma distância de 3 metros em 
cima de uma linha recta. Este deslocamento deve ser realizado de modo a que o 
calcanhar de um pé toque na parte da frente do outro.  

Cotação 

4 – Se o cliente realizar a marcha controlada, em perfeito controlo dinâmico sem 
oscilações e sem qualquer reequilibração. 

3 - Se o cliente realizar a marcha controlada, com algumas oscilações, reequilibrações, 
sem quaisquer desvios do trajecto e reajustamento das mãos nos quadris. 

2 - Se o cliente realizar a marcha controlada com oscilações e reequilibrações 
exageradas, com pausas frequentes, desvios de trajecto, reajustamento das mãos nos 
quadris e com sinais de insegurança gravitacional. 

1 - Se o cliente não realiza a tarefa ou se realiza de forma incompleta e imperfeita. 

Na evolução na trave, o cliente deve proceder da mesma forma que na tarefa anterior, 
só que realiza a marcha em cima de uma trave. Atenção que as mãos devem 
permanecer sempre nos quadris. 
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Cotação 

4 - Se o cliente realiza a tarefa sem qualquer tipo de reequilibração, revelando desta 
forma um perfeito controlo do equilíbrio dinâmico. 

3 - Se o cliente realiza a tarefa com ligeiras reequilibrações e sem quedas. 

2 - Se o cliente realiza a tarefa com pausas frequentes, com reequilibrações exageradas, 
sendo permitido de uma a três quedas.  

1 - Se o cliente não realiza a tarefa ou apresenta mais de três quedas e evidenciando 
sinais disfuncionais óbvios. 

Nos saltos com apoio unipodal, o cliente deverá percorrer uma distância de 3 metros a 
saltar com apoio unipodal (com o pé espontaneamente escolhido), mantendo sempre as 
mãos nos quadris.  

Nos saltos a pés juntos, a distância e os procedimentos são exactamente os mesmos 
que na tarefa anterior. 

Cotação 

4 - Se o cliente realiza a tarefa facilmente, sem reequilibrações nem desvios de direcção, 
evidenciando um bom controlo dinâmico. 

3 - Se o cliente realiza a tarefa com ligeiras reequilibrações, pequenos desvios de 
direcção, revelando um controlo dinâmico adequado. 

2 - Se o cliente realiza a tarefa com dismetrias, reequilibrações das mãos, desvios 
direccionais, alterações de amplitude, irregularidade rítmica e sincinésias. 

1 - Se o cliente não completa a tarefa, revelando insegurança gravitacional, frequentes 
sincinesias, reequilibrações bruscas, rápidas e descontroladas. 

Avaliação da Noção Corporal 
 
A noção corporal será avaliada através de uma tarefa, com duas subtarefas. A primeira 
subtarefa é o reconhecimento das diferentes partes do corpo através da nomeação de 
uma terceira pessoa. A segunda subtarefa consiste no reconhecimento das diferentes 
partes através do toque de uma terceira pessoa. 

No reconhecimento através da nomeação, o cliente deverá ser capaz de identificar as 
diferentes partes do corpo que são nomeadas pelo avaliador. As diferentes partes do 
corpo nomeadas serão: cabeça, braços, pés, pernas, joelhos, costas, ombros, cotovelos, 
tornozelos e mãos. 

No reconhecimento através do toque, o cliente deverá ser capaz de identificar as 
diferentes partes do corpo tocadas pelo avaliador. As diferentes partes do corpo tocadas 
serão: cabeça, braços, pés, pernas, joelhos, costas, ombros, cotovelos, tornozelos e 
mãos. 

Cotação 

4 - Se o cliente realiza a tarefa e identifica todas as partes do corpo nomeadas. 

3 - Se o cliente realiza a tarefa e identifica ate 7 das 10 das partes do corpo nomeadas. 
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2 - Se o cliente realiza a tarefa e identifica ate 5 das 10 partes do corpo nomeadas. 

1 - Se o cliente realiza a tarefa e identifica ate 3 ou menos partes do corpo nomeadas. 

Avaliação da Lateralidade 

A lateralidade será avaliada através de aplicação de duas tarefas distintas que são a 
deslocação no espaço e a posição em relação ao objecto. 

A deslocação no espaço é uma tarefa onde o cliente tem de seguir as indicações 
verbais do avaliador. Desta forma, é pedido ao cliente para ir para direita, para esquerda, 
para a frente e para trás.  

Cotação 

5 – Se o cliente realiza a tarefa sem falhar nenhuma das indicações colocadas pelo 
avaliador. 

4 - Se o cliente realiza a tarefa e falha uma das indicações colocadas pelo avaliador. 

3 - Se o cliente realiza a tarefa e falha duas das indicações colocadas pelo avaliador. 

2 - Se o cliente realiza a tarefa e falha três das indicações colocadas pelo avaliador. 

1 – Se o cliente na realiza a prova ou falha todas as indicações colocadas pelo avaliador. 

Na posição em relação ao objecto, quatro objectos são colocados no espaço o cliente 
posiciona-se no centro, em relação aos objectos, e o avaliador coloca quatro questões ao 
cliente. “Qual a cor do pino que está a tua direita?”; “Qual a cor do pino que está a tua 
esquerda?”; “Qual a cor do pino que está a tua frente?” e “Qual a cor do pino que está 
atrás de ti?”. Se o cliente não souber as cores aponta para o pino correspondente. 

Cotação 

5 – Se o cliente realiza a tarefa sem falhar nenhuma das questões colocadas pelo 
avaliador. 

4 - Se o cliente realiza a tarefa e falha uma das questões colocadas pelo avaliador. 

3 - Se o cliente realiza a tarefa e falha duas das questões colocadas pelo avaliador. 

2 - Se o cliente realiza a tarefa e falha três das questões colocadas pelo avaliador. 

1 – Se o cliente não realiza a prova ou falha todas as questões colocadas pelo 
observador. 

Avaliação da Estruturação Espácio-temporal 

A estruturação espácio-temporal será avaliada pelas seguintes provas: organização e 
estruturação rítmica.  

Na organização é pedido ao cliente que vá de um ponto a outro da sala e que conte o 
número de passos dados em voz alta. Em seguida, o avaliador indica o número de 
passos o cliente tem de dar para realizar o mesmo percurso. 
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Cotação 

4 - Se o cliente realiza a tarefa com o controlo correcto dos três percursos, com a 
contagem dos passos dados perfeita e com um ajustamento inicial e final da passada 
perfeito. 

3 - Se o cliente realiza a tarefa, com um descontrolo final da passada (encurtamento ou 
alargamento), mantendo correcta a contagem e o cálculo. 

2 - Se o cliente realiza dois dos três percursos da tarefa com hesitação e confusão na 
contagem e no cálculo. 

1 - Se o cliente realiza um dos três percursos ou se não completa a tarefa, evidenciando 
problemas de verbalização. 

Na estruturação rítmica, o cliente ouve com atenção a sequência de palmas 
apresentada pelo avaliador, de seguida o cliente deve reproduzir o mesmo número de 
batimentos com o ritmo correcto. 

As estruturas são as seguintes: 

1. Uma palma, pausa, uma palma;  
2. Duas palmas, pausa, uma palma; 
3. Duas palmas, pausa, duas palmas; 
4. Três palmas seguidas; 
5. Duas palmas, pausa, duas palmas. 

Cotação 

5 – Se o cliente reproduz exactamente todas as estruturas com estrutura rítmica e o 
número de palmas precisas. 

4 - Se o cliente reproduz 4 das 5 estruturas apresentadas pelo avaliador com a realização 
correcta quanto a sequência e a ritmicidade, embora com algumas hesitações. 

3 - Se o cliente reproduz 3 das 5 sequências apresentadas pelo avaliador, revelando 
irregularidades, alterações de ordem e inversões. 

2 - Se o cliente reproduz 2 das 5 sequências apresentadas pelo avaliador ou se é incapaz 
de realizar qualquer uma delas. 

1 - Se o cliente reproduz 1 das 5 sequências apresentadas pelo avaliador ou se é incapaz 
de realizar qualquer uma delas. 

Avaliação da Motricidade Global 

A motricidade global será avaliada pelas seguintes provas locomoção e objectos em 
movimento.  

A locomoção tem subtarefas que são o salto a pé coxinho e o salto horizontal. A primeira 
subtarefa avalia a habilidade de saltar com apoio unipodal para a frente (um dos pés 
em suspensão).  
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Cotação  

3 – O cliente salta a pé coxinho com os joelhos completamente dobrados e com 
coordenação dos movimentos dos braços. 

2 – O cliente salta a pé coxinho com os joelhos completamente dobrados e com 
movimentos de balanço dos braços exagerados. 

1 - O cliente salta a pé coxinho com os joelhos ligeiramente flectidos e com alguns 
desequilíbrios. 

No salto horizontal é avaliada a habilidade de realização de um salto horizontal, no qual 
o cliente salta o mais longe possível. 

Cotação 

3 – Se o cliente realizar o salto na horizontal de forma coordenada, ou seja, se balançar 
os braços para trás e depois acima da cabeça, flectir os joelhos, estender o corpo todo 
pelo facto de esticar as pernas no impulso e aterrar com os 2 pés juntos. 

2 - Se o cliente realizar o salto na horizontal com descoordenação dos membros 
superiores e inferiores. 

1 – Se o cliente realizar o salta na horizontal, mas a aterragem for torta. 

Nos objectos em movimento as subtarefas são lançamento por cima, agarrar e o 
lançamento por baixo.  

O lançamento por cima avalia a capacidade de lançamento por cima de uma bola. 

Cotação 

3 – Se o cliente lançar a bola por cima ao mesmo tempo que dá um passo em frente para 
o lado oposto (por exemplo: lançar com o braço direito e avançar com a perna esquerda). 

2 – Se o cliente lançar a bola por cima ao mesmo tempo que dá um passo em frente para 
o mesmo lado. 

1 – Se o cliente realizar o lançamento da bola por cima parado. 

O agarrar avalia o padrão de agarrar de uma bola. 

Cotação 

3 – Se o cliente agarrar a bola com as duas mãos em movimento, ou seja, esticar os 
braços para a frente, mover-se na direcção da bola para a agarrar com as duas mãos 
transportando a mesma para perto do corpo. 

2 – Se o cliente agarrar a bola com as duas mãos em posição imóvel. 

1 – Se o cliente agarrar a bola com as duas mãos e com ajuda do corpo. 

O lançamento por baixo avalia a capacidade que o cliente possui de realizar o 
lançamento por baixo. 
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Cotação 

3 - Se o cliente lançar a bola por baixo ao mesmo tempo que dá um passo em frente para 
o lado oposto (por exemplo: lançar com o braço direito e avançar com a perna esquerda). 
O braço tem de ser movimentado para a frente e para cima só depois balançar o braço 
para baixo, trás para a frente, ao mesmo que dá um passo em frente com o pé oposto, 
lançando a bola e seguindo o movimento com o braço. 

2 - Se o cliente realizar o lançamento por baixo ao mesmo tempo que dá um passo em 
frente para o mesmo lado. 

1 - Se o cliente realizar o lançamento parado (lançar por baixo a bola). 

Avaliação da Condição Física 

A condição física será avaliada com a aplicação de 5 tarefas distintas que são a 
agilidade, flexibilidade dos membros superiores, flexibilidade dos membros inferiores, 
resistência aeróbia e força dos membros inferiores.  

Na tarefa da “força dos membros inferiores”, o cliente encontra-se sentado na cadeira, 
com as costas direitas e os pés afastados à largura dos ombros e totalmente apoiados no 
solo. Um dos pés deve estar ligeiramente avançado em relação ao outro para ajudar a 
manter o equilíbrio. Os braços encontram-se cruzados ao nível dos pulsos e contra o 
peito. Quando é dado o sinal de partida o cliente deve elevar-se até a extensão máxima e 
regressar à posição inicial. O cliente deverá realizar o máximo de elevações posições em 
30 segundos (Baptista & Sardinha, 2005). 

Cotação 

A cotação da prova é obtida pelo número de elevações correctas que o cliente realiza em 
30 segundos (Baptista & Sardinha, 2005). 
 
Na prova da “flexibilidade dos membros inferiores”, o cliente inicia a tarefa na posição 
de sentado, em seguida avança o seu corpo para a frente até ficar na ponta da cadeira. A 
dobra entre o topo da perna e as nádegas deve estar ao nível da extremidade do 
assento. Uma perna deve estar flectida e o pé totalmente assente no chão, a outra perna 
(perna de referência) deve estar estendida na direcção da coxa, com o calcanhar no chão 
e o pé flectido.Com a perna estendida o cliente flecte lentamente para a frente até à 
articulação da coxo femoral (a coluna deve manter-se o mais direita possível com a 
cabeça no prolongamento da mesma), deslizando as mãos (uma sobre a outra) ao longo 
da perna estendida, tentando tocar na ponta dos pés. Deve tocar no dedos dos pés 
durante, 2 segundos (Baptista & Sardinha, 2005). 
 
Cotação 

Utilizando uma régua de 45cm, o avaliador regista a distância até aos dedos dos pés 
(resultados mínimos) ou a distância que consegue alcançar para além dos dedos dos 
pés. O meio do dedo do pé, na extremidade do sapato, representa o ponto zero (Baptista 
& Sardinha, 2005). 
 
Na tarefa da “flexibilidade dos membros inferiores”, na posição de pé o cliente coloca 
a mão dominante (questiona-se qual é a mão preferencial) por cima do mesmo ombro e 
alcança o mais baixo possível em direcção ao meio das costas, com a palma da mão 
para baixo e os dedos estendidos. A mão do outro braço é colocada por baixo e atrás 
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com a palma virada para cima, tentando alcançar o mais longe possível numa tentativa 
de tocar ou sobrepor os dedos médios de ambas as mãos (Baptista & Sardinha, 2005). 
 
Cotação 

Os resultados obtidos são medidos ao cm mais próximo. Os resultados negativos (-) 
representam a distância mais curta entre os dedos médios e os resultados positivos (+) a 
medida da sobreposição dos mesmos dedos (Baptista & Sardinha, 2005). 
 
Na prova da “agilidade”, o cliente encontra-se sentado na cadeira (postura erecta, mãos 
nas coxas e pés totalmente assentes no solo) quando a tarefa é iniciada. Ao sinal de 
“partida” o idoso eleva-se da cadeira, caminha o mais rápido possível à volta do cone (por 
qualquer um dos lados) e regressa à cadeira (Baptista & Sardinha, 2005). 
 
Cotação 

O resultado obtido corresponde ao tempo decorrido entre o sinal de “partida” até ao 
momento em que o cliente volta a sentar-se na cadeira (Baptista & Sardinha, 2005). 
 
A tarefa da “resistência aeróbia”, envolve a medição da distância máxima percorrida 
caminhada durante 6 minutos ao longo de um percurso de 50 metros, sendo marcados 
segmentos de 5 metros. Os clientes correm continuamente em redor do percurso 
marcado, se não conseguirem podem caminhar. Desta forma, tentam percorrer a máxima 
distância possível em 6 minutos (Baptista & Sardinha, 2005). 
 
Ao sinal de “partida” os clientes são instruídos para correram na distância marcada à 
volta dos cones. Se necessário podem parar e descansar, sentando-se em cadeiras ao 
dispor, retornando depois o percurso (Baptista & Sardinha, 2005). 
 
Cotação 

O resultado representa o número total de metros caminhados nos 6 minutos. Para 
determinar a distância percorrida, o avaliador regista a marca mais próxima do local onde 
o cliente parou e acrescenta-a ao número de paus ou indicações registadas na ficha 
(Baptista & Sardinha, 2005). 

 
Em seguida, será apresentado um conjunto de gráficos com os resultados da avaliação 
inicial do grupo C1.É importante salientar que os resultados da avaliação inicial 
representam os resultados do grupo e não de cada um dos clientes. O primeiro gráfico a 
ser apresentado está relacionado com a avaliação do equilíbrio. 
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Gráfico 3 - Resultados da Avaliação Inicial do grupo C1 no domínio do Equilíbrio 

Em seguida, serão apresentados os objectivos delineados para o domínio do equilíbrio 
com base nos resultados da avaliação inicial. É importante salientar que os objectivos 
serão apresentados sobre a forma de gráficos. No eixo das ordenadas estão descritos os 
objectivos e no eixo das abcissas o número de clientes do grupo que tem aquele 
objectivo (isto acontece em todos os gráficos que serão apresentados com os objectivos). 

 

Gráfico 4 - Objectivos referentes ao equilíbrio do grupo C1 
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Agora serão apresentados os resultados da avaliação inicial do domínio da Noção 

Corporal. 

 

Gráfico 5 - Resultados da Avaliação Inicial do grupo C1 no domínio da Noção Corporal 

A Noção Corporal é uma das áreas fortes do grupo C1 como tal não foram delineados 

objectivos para este domínio. 

Em seguida, serão apresentados os resultados da avaliação do domínio da Lateralidade. 

 

Gráfico 6 - Resultados da Avaliação Inicial do grupo C1 no domínio da Lateralidade 

Os objectivos da avaliação da Lateralidade serão apresentados no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 7 - Objectivos referentes a Lateralidade do grupo C1 
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A avaliação do domínio da Estruturação Espácio-Temporal será apresentada no próximo 

gráfico. 

 

Gráfico 8 - Resultados da Avaliação Inicial do grupo C1 no domínio da Estruturação 
Espácio-Temporal. 

Os objectivos delineados serão apresentados em seguida. 

 

Gráfico 9 - Objectivos referentes a Estruturação Espácio – Temporal do grupo C1 
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A avaliação da Motricidade Global será agora apresentada. 

 

Gráfico 10 – Resultados da Avaliação Inicial do grupo C1 do domínio da Motricidade Global 

Os objectivos do domínio supracitado são apresentados no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 11 - Objectivos referentes a Motricidade Global do grupo C1 

Os objectivos apresentados em seguida não foram baseados na avaliação mas sim na 

observação dos comportamentos dos clientes do grupo C1. 

 

Gráfico 12 - Objectivos Comportamentais do grupo C1 
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Grupo C2 

O grupo C2 está inserido na unidade C do CAO do CECD. Os clientes deste grupo 
desempenham um conjunto de tarefas muito diversificadas, nomeadamente: fazer 
arraiolos, pintar e lixar caixas de madeira, desenho livre, destruição de papel (para fazer 
pasta de papel), bordados e rendas, pintam telas, entre outras. Este tipo de tarefas estão 
mais relacionados com trabalhos plásticos e/ ou manuais, pois este é o grupo das artes 
decorativas. 

A realização das tarefas não têm um horário fixo como no grupo descrito anteriormente, 
ou seja, as tarefas realizadas por cada um dos clientes vão de encontro as necessidades 
do grupo.  

Os apoios que todos os clientes deste grupo têm são: terapia ocupacional, 
conhecimentos gerais e actividade motora adaptada. O apoio da psicóloga é só para 
alguns dos clientes de forma regular ou quando algum deles tem necessidade de falar. 
Alguns dos clientes deste grupo têm natação, movimento e drama. 

O grupo C2 é constituído por onze (11) clientes, com idades compreendidas entre os 
vinte e um (21) e os quarenta e seis (46) anos. A idade média é de 35,4. Em seguida, 
será apresentado um gráfico relativo as idades dos clientes. 

 

Gráfico 13 - Referente às idades dos clientes do grupo C2 

Em seguida, será apresentado um gráfico que representa os diagnósticos dos clientes do 
grupo C2. 

 

Gráfico 14 - Referente aos diagnósticos do grupo C2 
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A avaliação do grupo C2 foi semelhante a do C1, deste modo os resultados da avaliação 
inicial e os objectivos serão apresentados da mesma forma. O primeiro gráfico da 
avaliação inicial do grupo C2 é referente ao domínio do equilíbrio. 

 

Gráfico 15 - Resultados da Avaliação Inicial do grupo C2 no domínio do Equilíbrio 

Os objectivos delineados para este domínio serão expostos no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 16 - Objectivos referentes ao equilíbrio do grupo C2 
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Os próximos resultados a ser apresentados são referentes à noção corporal. 

 

Gráfico 17 - Resultados da Avaliação Inicial do grupo C2 no domínio da Noção Corporal 

No domínio da Noção Corporal não foram formulados objectivos pois os resultados 
obtidos pelos clientes foram quase máximos. 

Em relação, ao domínio da Lateralidade os resultados obtidos pelos clientes serão 
apresentados no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 18 - Resultados da Avaliação Inicial do grupo C2 no domínio da Lateralidade 

Apesar dos bons resultados apresentados pelo grupo C2 no domínio da Lateralidade, foi 
elaborado um objectivo para um dos clientes do grupo. 

 

Gráfico 19 - Objectivos referentes à lateralidade do grupo C2 
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Os resultados da Estruturação Espácio-Temporal serão apresentados no gráfico 
seguinte. 

 

Gráfico 20 - Resultados da Avaliação Inicial do grupo C2 no domínio da Estruturação Espácio-
Temporal. 

Os objectivos delineados para a Estruturação Espácio-Temporal serão ilustrados em 
seguida. 

 

Gráfico 21 – Objectivos referentes à Estruturação Espácio – Temporal do grupo C2 

O último domínio a ser apresentado é o da Motricidade Global. 

 

Gráfico 22 – Resultados da Avaliação Inicial do grupo C2 do domínio da Motricidade Global 
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Os objectivos delineados para este domínio serão ilustrados no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 23 – Objectivos referentes à Motricidade Global do grupo C2 

Os próximos objectivos foram delineados com base na observação directa. 

 

Gráfico 24 – Objectivos Comportamentais do grupo C2 
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Gráfico 25 – Referente à idade dos clientes do grupo A 

O próximo gráfico a ser apresentado é referente ao diagnóstico dos clientes do grupo A. 

 

Gráfico 26 - Referente ao diagnóstico dos clientes do grupo A 
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Cotação 
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Maturo – neste nível a marcha é coordenada, isto é, os braços balançam de lado em 
oposição, os passos são dados de forma coordenada e as pernas estão alinhadas com 
os ombros. 
 
No salto horizontal é avaliada a habilidade de realização de um salto horizontal, no qual 
o cliente salta o mais longe possível. 

Cotação 

Rudimentares – os braços balançam para trás e para baixo, o salto é dado mais para 
cima do que para a frente, as pernas movem-se em frente ao tronco e quando apoia 
novamente os pés no chão, um pé está a frente do tronco. 

Funcional – se o cliente dobra os joelhos, balançam os braços, salta mais para a frente 
do que para cima, o movimento das penas e dos braços é descoordenado e a recepção 
ao solo é feita com os dois pés. 

Maturo – os joelhos dobram e em seguida as pernas esticam para o salto, a recepção ao 
solo é feita com os pés à frente do corpo, os braços balançam para trás, depois esticam 
para um nível acima da cabeça (corpo em extensão completa). 

O salto vertical, avalia a habilidade de realizar o salto. 

Cotação 

Rudimentar – o corpo não está em extensão completa (na vertical), o salto é realizado 
mais para a frente do que para cima, o movimento dos braços é desajeitado em 
movimentos de “voo”. 

Funcional – os braços balançam para cima da cabeça e depois para os lados, o corpo é 
impulsionado para cima e ligeiramente para a frente. Esta tarefa é iniciada de baixo para 
cima (impulsão). 

Maturo – os joelhos estão dobrados e os pés numa posição paralela. O salto é realizado 
na vertical, um dos braços esticado, o outro braço balança para baixo (em oposição ao 
movimento realizado pelas pernas) e o corpo está em extensão completa.  

A prova da corrida avalia o padrão de corrida do cliente. 

Cotação 

Rudimentar – os braços encontram-se dobrados ou situados acima da cintura, o 
movimento é realizado com os pés afastados, a passada é descoordenada e as pernas 
estão ligeiramente flectidas. 

Funcional – o balanço dos braços é realizado em oposição e abaixo da linha da cintura, 
as passadas são pequenas, as pernas estão flectidas com um ângulo aproximado a 90º. 
O corpo é impulsionado para cima e para a frente. 

Maturo – os braços balançam em oposição, a passada é grande, os pés estão colocados 
de acordo com o padrão de corrida e a perna condutora está dobrada com um ângulo de 
90º.   

A prova do salto com apoio unipodal avalia a habilidade de realizar esta tarefa. 
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Cotação 

Rudimentar – o ângulo formado é inferior a 90º, flecte o joelho em suspensão, o 
movimento dos braços é excessivo e desajeitado enquanto saltita e não mantém o 
equilíbrio. 

Funcional – o joelho é flectido em suspensão (o ângulo formado é de 90º), no momento 
do salto o movimento dos braços é desajeitado (para cima e para baixo) e o equilíbrio é 
mantido. 

Maturo – o cotovelo estão dobrados no momento do salto, o movimento dos braços é 
lateral, o joelho está dobrado e forma um ângulo de 90º. O movimento é harmonioso e 
coordenado. 

A prova do rastejar avalia a habilidade para realizar o movimento. 

Cotação 

Rudimentar – deitado de barriga para baixo mantém a cabeça e o peito levantado, o 
corpo é puxado para a frente com a ajuda dos braços sem o uso das pernas.  

Funcional – o movimento (rastejar) é realizado com ajuda das mãos e dos joelhos, os 
membros movem-se de forma oposta (mão direita/ perna esquerda e mão esquerda/ 
perna direita) e é realizada uma pausa após cada movimento. 

Maturo – rastejar com as mãos e os joelhos opostos em simultâneo. 

As provas do módulo da manipulação de objectos serão descritas em seguida. 

A prova do pontapear avalia o padrão do pontapé do indivíduo. 

Rudimentar – o cliente mantém-se perto da bola com o joelho dobrado, a bola é 
empurrada para a frente com o pé e após o pontapé a perna permanece esticada. 

Funcional - o cliente mantém-se perto da bola com o joelho dobrado, este é esticado 
antes de tocar na bola. Esta é pontapeada com uma oposição mínima perna/ braço e o 
movimento da perna que pontapeou contínua o movimento após o pontapé.  

Maturo – o pé de apoio é colocado perto da perna com a oposição perna/braço, a perna 
é esticada antes de tocar na bola, dá um ou mais passos para a frente em direcção a 
bola. Esta é pontapeada para a frente e a perna que pontapeou continua a ser movida 
(para a frente). 

A prova do drible avalia a habilidade de driblar a bola. 

Cotação 

Rudimentares – os pés estão paralelos, alinhados com os ombros e não estão em 
movimento. A bola é segurada ao nível da cintura (mais ou menos), com as duas mãos e 
é apanhada com a ajuda do corpo. 

Funcionais – os joelhos estão ligeiramente dobrados e os pés mantêm a posição igual 
ao do nível anterior. O drible é realizado com a ponta dos dedos de forma contínua, a 
recepção da bola é feita com os dedos e o pulso. 
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Maturo – os pés estão alinhados com os ombros, o pé oposto a mão que dribla está à 
frente, anda para a frente enquanto realiza o drible. Este é contínuo em mudanças de 
direcção, a andar ou a correr. Os dedos são utilizados para driblar a bola. 

A tarefa do agarrar avalia o padrão de agarrar uma bola. 

Cotação 

Rudimentar – a bola é apanhada com a ajuda do corpo com as duas mãos e braços. Os 
braços estão estendidos para a frente. 

Funcional – a bola é apanhada com as mãos afastadas do corpo e os braços estão 
estendidos para a frente. 

Maturo – a bola é agarrada com as mãos afastadas do corpo, é movimentada para junto 
do corpo. Os braços estão esticados para a frente. O cliente vira-se para a bola quando 
vai agarrá-la. 

O lançamento por cima avalia a capacidade de lançamento por cima de uma bola. 

Rudimentar – se o cliente está parado com os pés paralelos. A bola é lançada por cima 
do corpo e cruza o corpo na diagonal. 

Funcional – se o cliente dá uma passo em frente com o pé do mesmo lado que o braço 
que lança e o movimento do braço que lança continua. A bola é lançada por cima do 
ombro. 

Maturo – se o cliente dá um passo em frente com o pé do lado oposto ao braço que 
lança. A bola é lançada por cima e perto do ombro. O movimento do braço que lança 
continua. 

A checklist com as provas de avaliação da Unidade A foi elaborada pelas TSEER do 

CAO (ver anexo 1). 

De acordo com a avaliação realizada foram delineados um conjunto de objectivos para os 
clientes do grupo A. Em seguida, será apresentado um conjunto de gráficos com os 
objectivos do grupo A. O primeiro gráfico está relacionado com o desenvolvimento da 
atenção. 

 

Gráfico 27 – Objectivos referentes à atenção do grupo A 
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O gráfico seguinte é referente ao desenvolvimento de pré – requisitos funcionais. 

 

Gráfico 28 – Objectivos referentes aos pré-requisitos funcionais do grupo A 

Os objectivos do desenvolvimento da assertividade são os próximos a ser apresentados 
em forma de gráfico. 

 

Gráfica 29 - Objectivos referentes à assertividade do grupo A 

A motivação para as actividades está representada no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 30 - Objectivos referentes à motivação 
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O último gráfico a ser apresentado é referente a Noção Corporal. 

 

Gráfico 31 - Objectivos referentes à Noção Corporal  

Grupo da Piscina 

O grupo da piscina é constituído por cinco (5) clientes, de suas unidades diferentes do 
CAO (quatro são da unidade C e um é da unidade B). As clientes C. M e J. F são do 
grupo C2; a cliente C. L é do grupo C1; o L. C é do grupo C3 e o H. P é do grupo B4. Os 
clientes têm idades compreendidas entre os vinte e um (21) e os quarenta e um (41). A 
média de idades é de 30,6. 

 

Gráfico 32 – Referente à Idade dos clientes do grupo da piscina 

Será apresentado agora o gráfico referente aos diagnósticos dos clientes. 

 

Gráfico 33 – Referente aos Diagnósticos do grupo da piscina 
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A avaliação do grupo da piscina foi realizada com base numa checklist elaborada pelas 

TSEER do CAO do CECD (ver anexo 2). 

Os objectivos deste grupo serão apresentados em seguida sob a forma de gráficos. 

 

Gráfico 34 – Objectivos referentes ao grupo da piscina 

Os objectivos descritos anteriormente são comuns ao grupo, no entanto existem 
objectivos especificos para alguns clientes (e.g.: no início da intervenção, o H. P tinha 
como objectivo fazer uma piscina completa, sem parar e mostrar receio. No entanto, com 
o decorrer das sessões alcançou esse objectivo; outro objectivo específico para o H. P 
era melhorar a atenção durante a explicação da tarefa - neste caso, a evolução não foi 
tão notória, ou seja, melhorou apesar de às vezes, ser ainda necessário reforçar a ideia 
(relembrando-o do objectivo da tarefa) 

Grupo da Equitação 

Neste caso, como são só dois clientes a caracterização será feita de forma descritiva e 
não como foi realizada anteriormente. Os dois clientes pertencem à unidade B do CAO, a 
E. C é do grupo B3 e o L. P é do grupo B4. 

A avaliação da equitação foi baseada numa checklist elaborada pelas TSEER do CAO do 
CECD (ver anexo 3). 

Em ambos os casos, os objectivos apresentados foram retirados dos planos de 
intervenção dos clientes, visto que as sessões com os mesmos eram semanais e 
duravam 15 minutos. Desta forma, fez mais sentido trabalhar os objectivos que foram 
delineados pela equipa de técnicos da unidade B do CAO do CECD. 

A E. C tem quarenta (40) anos e tem um diagnóstico de DID. Os objectivos delineados 
para a cliente são os seguintes: 

 Melhorar o controlo da impulsividade; 

 Melhorar a coordenação motora global (associação e dissociação de movimento); 

 Desenvolver a realização dos exercicios de forma controlada; 

 Desenvolver o controlo do tempo de espera das instruções. 

O L. P tem vinte e três anos (23), tem um diagnóstico de DID e problemas de 
comunicação. Os objectivos do L. P são: 

 Melhorar o cumprimento das regras nas actividades; 

0 1 2 3 4 5 6

Controlo respiratorio

Movimentos propulsivos

Flutuação

Deslocamentos debaixo de agua

Objectivos

Objectivos



Relatório de Estágio 2011 

 

Centro de Educação Para o Cidadão Deficiente |  
 

46 

 Desenvolver o respeito pelos outros; 

 Adequar a iniciativa e tomada de decisão; 

 Melhorar a atenção; 

 Progredir no desempenho de tarefas que envolvem coordenação motora e/ ou 
estruturação espácio – temporal; 

 Desenvolver a comunicação verbal e não verbal. 

Análise comparativa dos resultados 

Resultados da Unidade C 

Os resultados da avaliação serão apresentados através de gráficos, para facilitar a leitura 
e a compreensão dos mesmos. È importante referir que os resultados serão 
apresentados no global, ou seja, o que os vinte e um (21) clientes conseguem alcançar.  

È fundamental compreender que os resultados de uma avaliação podem ser afectados 
por muitos factores externos a mesma, desde o contexto em que é realizada ate 
disponibilidade do indivíduo que está a ser avaliado.  

A avaliação final dos clientes do CAO foi influenciada por alguns factores externos a 
mesma, tais como: a doença de uma das clientes que impediu a realização da avaliação, 
a introdução de uma nova medicação para outra cliente, entre outras. 

 

Gráfico 35 - Dados Gerais da avaliação  

Através da análise do gráfico geral da avaliação, é possível verificar que os resultados 
obtidos no domínio do equilíbrio e da noção corporal diminuíram na avaliação final. Na 
lateralidade, estruturação espácio – temporal e na motricidade global os resultados 
obtidos na avaliação final foram superiores aos resultados obtidos na avaliação inicial.  

No equilíbrio os resultados dos clientes na avaliação inicial foi de quatrocentos e quarenta 
e seis pontos (446), ou seja, 58,9% dos 100% possíveis. Na avaliação final os clientes 
chegaram a trezentos e setenta e oito pontos (378), isso é, 50% dos 100% possíveis. A 
diferença da avaliação inicial para a avaliação final foi de 68 pontos (8,9 pontos 
percentuais).  

Na noção corporal a pontuação inicial foi de cento e trinta e quatro pontos (134) o que 
corresponde a 79,8 pontos percentuais. Na avaliação final a pontuação alcançada foi 
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cento e vinte e três (123), ou seja, 73,2% dos 100% possíveis. Os resultados baixaram 8 
pontos, o que equivale a 6,6 pontos percentuais.  

No domínio da lateralidade, a pontuação obtida na avaliação inicial foi de cento e 
cinquenta e três (153), o que corresponde a uma percentagem de 72,8. Na avaliação final 
a pontuação obtida foi de cento e sessenta e um (161) pontos, ou seja, 95,8 pontos 
percentuais. Neste domínio a prestação dos utentes melhorou do momento de avaliação 
inicial para o momento de avaliação final, a pontuação subido 8 pontos. A esta subida 
corresponde um aumento de 23 pontos percentuais.  

Na estruturação espácio – temporal os resultados da avaliação inicial foram setenta e três 
pontos (73), o que em termos percentuais equivale a 38,6. Na avaliação final os clientes 
alcançaram noventa pontos (90) dos cento e oitenta e nove possíveis, 47,6 pontos 
percentuais. A esta diferença de resultados corresponde uma subida de 9 pontos 
percentuais, de um momento de avaliação para o outro.  

No domínio da motricidade global a pontuação inicial foi de cento e oitenta e três pontos 
(183), a este resultado equivale uma percentagem de 58,1. Na avaliação final a 
pontuação obtida foi cento e oitenta e seis (186), o que corresponde a 59% dos 100% 
possíveis. A diferença de uma avaliação foi de 3 pontos, ou seja, 0,9%.  

Após a análise do gráfico que contem informação sobre todos os domínios avaliados, 
será feita uma análise de cada um dos domínios de forma isolada. 

 

Gráfico 36 - Dados relativos ao Equilíbrio  

No domínio do equilíbrio os resultados obtidos na avaliação inicial foram superiores aos 
obtidos na avaliação final. No entanto, é importante salientar que apesar de os resultados 
terem diminuído em alguns subdomínios do equilíbrio (imobilidade, equilíbrio na ponta 
dos pés, apoio unipodal, evolução na trave e saltos a pés juntos) noutros ocorreu 
situação inversa (marcha controlada, saltos com apoio unipodal e apoio rectilíneo). Os 
resultados deste domínio baixaram na avaliação final, apesar de para alguns clientes a 
prestação ter melhorado. Esta variação nos resultados pode ser explicada pelas 
actividades desenvolvidas ao longo da intervenção. 

É importante salientar que uma das clientes do CAO que obteve quase cotação máxima 
nas provas do equilíbrio baixou 10 pontos da avaliação inicial para a final. Isto deve-se ao 
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facto de ter iniciado uma medicação há pouco. È notório que a medicação melhorar o seu 
comportamento mas afecta o seu equilíbrio. Uma das clientes não realizou a avaliação 
logo “contribuiu” para os resultados finais da avaliação. 

Na prova da imobilidade a pontuação inicial foi de noventa e três pontos (93) e a final foi 
de setenta e sete pontos (77), a diferença de uma para a outra é de 16 pontos. Em 
termos percentuais a avaliação inicial corresponde a 88,6 pontos, e a final a 73 pontos. 
De uma avaliação para a outra houve uma diminuição de 15,3 pontos percentuais. 
Apesar desta diminuição global nos resultados da avaliação da prova, em casos pontuais 
alguns clientes melhoram a sua prestação de um momento de avaliação para o outro. 

A imobilidade não foi um dos objectivos mais trabalhos ao longo da intervenção, pois não 
foi considerado prioritário para os clientes. Os resultados da avaliação podem ter 
diminuído devido ao facto anteriormente referido. 

Em relação ao apoio rectilíneo a pontuação inicial foi inferior à final. Na avaliação inicial a 
pontuação obtida foi cinquenta e um (51) pontos, o que equivale a 48,6%. A pontuação 
obtida na avaliação final foi de cinquenta e três (53) pontos, i.e., 50,5 pontos percentuais. 
A diferença de um momento de avaliação para o outro foi de dois (2) pontos.  

A actividade de caminhar sobre a corda pode ter influenciado os resultados do 
subdomínio do apoio rectilíneo, pois é mais complicado andar sobre uma corda do que 
andar sobre uma linha. Desta forma, uma actividade trabalhou dois objectivos mas a 
transferência foi mais eficaz para um dos subdomínios. 

No equilíbrio na ponta dos pés, o resultado da avaliação final foi trinta e três (33) e o da 
avaliação final foi de cinquenta e um (51). Em termos percentuais os clientes no momento 
inicial de avaliação alcançaram 48,6 pontos e na avaliação final 31,4 pontos. Nesta prova 
a diferença entre a avaliação inicial e a avaliação final foi na ordem dos 17,2 pontos 
percentuais, isto é, a diminuição foi de dezoito (18) pontos.  

Este resultado pode ser explicado pelo pouco enfoque terapêutico neste subdomínio, i.e., 
ao longo da intervenção este subdomínio foi pouco trabalhado não era um dos objectivos 
prioritários. 

Na prova do apoio unipodal a cotação inicial alcançada foi de quarenta e três (43) e a 
final foi de quarenta e um (41), i.e., os resultados alcançados na avaliação inicial 
atingiram 40,9% e na final foi de 39%. A diferença de uma avaliação para a outra é de 
dois (2) pontos (1,9 em termos de percentagens). 

Os clientes ao longo da intervenção realizaram muitas actividades em que tinha de saltar 
com apoio unipodal. É possível que a transferência realizada dessas actividades para a 
prova do apoio unipodal tenha influenciado os resultados da avaliação final. 

Na marcha controlada a pontuação inicial foi quarenta e sete (47) e a final foi cinquenta e 
dois (52), observando-se, assim, um ligeiro aumento de um momento para o outro. Em 
termos percentuais, no momento inicial a cotação alcançada corresponde a 55,9% e no 
momento final 61,9%. O aumento foi na ordem dos 6 pontos percentuais.  

Os resultados da avaliação da evolução na trave podem ter diminuído pois os bancos 
suecos do ginásio de RPM estão com problemas nos apoios e quando o cliente caminha 
sobre o banco as oscilações sentidas são maiores. O banco sueco foi muito utilizado no 
inicio da intervenção mas depois de estar danificado deixou de ser utilizado. Para 
substituir este material começou a ser utilizada uma corda e os clientes tinham de 
caminhar sobre a mesma. Mas tendo em conta os resultados finais é possível que a 
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transferência de uma actividade para outra (caminhar sobre o banco sueco e caminhar 
sobre uma corda) não tenha sido realizada. 

No que diz respeito aos saltos com apoio unipodal, os clientes na avaliação inicial 
alcançaram quarenta e cinco (45) pontos e na final e quarenta e nove (49). A pontuação 
da avaliação inicial corresponde a 53,6 % e a final a 58,3%. O aumento em termos 
percentuais foi de 4,7 pontos.  

Como foi referido anteriormente foram muitas as actividades realizadas ao longo do 
tempo de intervenção que tinham por objectivo trabalhar os saltos com apoio unipodal, 
desta forma o aumento dos resultados é compreensível. A transferência das actividades 
das sessões foi eficaz e notória atraves dos resultados da avaliação final.  

Na prova dos saltos a pés juntos a pontuação obtida na avaliação inicial foi de cinquenta 
e quatro (54) pontos e na final cinquenta (50). A diminuição dos resultados foi de quatro 
(4) pontos. A estes valores corresponde respectivamente 64,3%, 47,6% e 16,7%. Este 
subdomínio foi muito trabalhado ao longo da intervenção, as actividades realizadas foram 
diversas. O resultado pode ser explicado por este facto. 

O próximo gráfico a ser apresentado é o da Noção Corporal. 

 

Gráfico 37 - Dados relativos a Noção Corporal  

No domínio da noção corporal, o valor obtido na avaliação inicial foi superior ao score 

obtido na avaliação final. É notório através da análise dos gráficos que na prova do 

“reconhecimento através da nomeação” os resultados obtidos na avaliação inicial foram 

inferiores aos resultados obtidos na avaliação final. No decorrer da intervenção foram 

realizadas actividades em que os clientes tinham de movimentar segmentos corporais, no 

inicio da actividade eram guiados pela estagiaria e depois eram os próprios a guiar a 

actividade. Neste tipo de actividades nomeavam partes do corpo e todos os participantes 

da sessão tinham de mobilizar a mesma. Desta forma, desenvolveram a 

consciencialização corporal. Este facto pode justificar de forma plausível o aumento dos 

resultados na avaliação final. 

Na prova do “reconhecimento através do toque” o resultado da avaliação inicial foi 
sessenta e três (63) e da avaliação final foi sessenta e um (61). A diferença dos 
resultados da avaliação inicial para os da avaliação final foi de um (2). Em termos 
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percentuais, na prova do “reconhecimento atraves do toque” a resultado inicial foi 72,6% 
e o final foi de 73,8%. A diferença entre os dois valores é de 1,2%. Na prova do 
“reconhecimento atraves do toque” o valor inicial obtido foi de 75% e o final 72,6%, a 
diferença um e outro é de 2,4 pontos percentuais. Na intervenção realizada foi usada 
uma actividade que tinha por objectivo trabalhar a estruturação rítmica e a noção 
corporal. Nesta actividade, cada um dos clientes escolhia uma parte do corpo, produzia 
em ritmo com a mesma, tinha de dizer aos colegas qual a parte do corpo utilizada e 
quantos batimentos tinham de ser realizados. A transferência desta actividade para a 
prova do reconhecimento atraves do toque não foi completamente eficaz pois os 
resultados da avaliação final foram mais baixos do que avaliação inicial. 

As variações dos resultados individuais de cada cliente foram poucas, ou seja, a maior 
parte dos clientes manteve a cotação que obteve na avaliação inicial. Os resultados 
obtidos na prova do “reconhecimento através da nomeação” na avaliação inicial foi 
sessenta e um (61) e da avaliação final foi sessenta e dois (62).  

A Lateralidade é o próximo domínio a ser focado. 

 

Gráfico 38 - Dados relativos à Lateralidade  

No domínio da lateralidade os resultados obtidos na avaliação final são superiores aos 
obtidos na avaliação inicial. O aumento dos resultados da avaliação final pode ser 
justificados pelas actividades realizadas no decorrer da intervenção.  

Na prova da deslocação no espaço a pontuação inicial foi setenta e oito (78) e a final foi 
oitenta e nove (89), ou seja, a prestação dos clientes melhorou de uma avaliação para a 
outra (no geral). A estes valores corresponde uma percentagem de 74,3 e 84,8, 
respectivamente. O aumento da pontuação foi na ordem dos 10,5 pontos percentuais (11 
pontos). Este aumento pode ser justificado por o conjunto de actividades que foram 
desenvolvidas ao longo da intervenção. Uma das actividades consistia em seguir um 
conjunto de sinais para se deslocar no espaço. A cada indicação estava associado um 
sinal. Esta actividade foi repetida algumas vezes ao longo da intervenção podendo de 
alguma forma justificar o aumento dos resultados.   

Na prova da “posição em relação aos objectos”, a pontuação inicial de setenta e seis (72) 
e na final setenta e dois (76). Em termos percentuais, na avaliação inicial a percentagem 
alcançada foi de68,6% e na final foi 72,3%. A diferença é de quatro pontos, 3,7 pontos 
percentuais. No decorrer da intervenção foram trabalhados vários conceitos como: cima, 
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baixo, esquerda, direita, frente e atrás. Estes conceitos foram incluídos em todas as 
sessões pois, eram inseridas em todas as tarefas possíveis. 

Os próximos resultados a ser apresentados são referentes à estruturação espácio-
temporal. 

 

Gráfico 39 - Dados relativos à Estruturação Espácio-Temporal  

No domínio da estruturação espácio-temporal a pontuação final obtida pelos clientes na 
foi superior à avaliação inicial. No entanto, o aumento da pontuação só aconteceu num 
dos subdomínios. Os resultados da estruturação rítmica aumentaram mas os da 
organização não. A estruturação rítmica foi mais trabalhada ao longo da intervenção. 

Na prova da organização os resultados obtidos na avaliação inicial foram trinta e nove 
(39), ou seja, 46,4% dos 100% possíveis. Na avaliação final a pontuação obtida foi trinta 
e seis (36), em termos percentuais 42,8. A diferença foi na ordem dos 3,5 pontos 
percentuais. Os conceitos de grande e pequeno foram trabalhados em todas as sessões 
de formas diversas. Esperando que fosse possível realizar transferência destas 
actividades para a prova da organização. No entanto, este facto não se comprovou pois 
os resultados da avaliação final foram inferiores aos da avaliação inicial. 

Na prova da estruturação rítmica a pontuação obtida na avaliação inicial foi de trinta e 
quatro (34) e na final cinquenta e quatro (54), o que corresponde uma percentagem de 
32,3 na avaliação inicial e de 51,4 na avaliação final. Neste subdomínio a pontuação 
obtida aumentou 20 pontos, ou seja, 19,1%. A estruturação rítmica foi trabalhada no 
decorrer da intervenção de várias formas e associada ao trabalho de outros objectivos. A 
transferência das actividades realizadas foi bem sucedida pois os resultados da avaliação 
final foram superiores aos da avaliação inicial. 
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A motricidade global é o domínio seguinte a ser apresentado. 

 

Gráfico 40 - Dados relativos à Motricidade Global  

No domínio da motricidade global, a pontuação obtida na avaliação final foi superior a 
obtida na avaliação inicial. Apesar de este aumento geral, num dos subdomínios a 
pontuação manteve-se, em dois subdomínios a pontuação obtida baixou (saltar a pé 
coxinho e salto horizontal) e nos dois subdomínios restantes a pontuação obtida 
aumentou (lançamento por cima e lançamento por baixo).  

A avaliação deste domínio tem uma vertente mais qualitativa, ou seja, os resultados 
atingidos pelos clientes estão relacionados com a qualidade do movimento efectuado. 
Desta forma, é possível que os resultados atingidos tenham sido de certo modo 
influenciados por erros de observação.  

Na prova do saltar com apoio unipodal a pontuação obtida na avaliação inicial foi de 
quarenta e três (43) pontos e a final foi de quarenta (40) pontos. A diferença entre uma e 
a outra é de 3 pontos. Em termos percentuais, a avaliação inicial corresponde 68,2% e a 
final 63,5%, a diferença entre as duas é de 4,7%.  

No salto horizontal, a pontuação inicial foi quarenta e sete (47) e a final foi quarenta e 
seis (46). A diferença entre os dois momentos de avaliação é de um ponto. A pontuação 
inicial corresponde uma percentagem de 74,6% e a final 73%, a diferença entre as duas 
percentagens é de 1,6 pontos percentuais.  

Nos subdomínios do salto horizontal e do salto a pé coxinho os resultados da avaliação 
final podem ser justificados pelo facto destas provas serem avaliadas de forma 
qualitativa.  

No lançamento por cima na avaliação inicial a pontuação foi de vinte e nove (29) e a final 
foi trinta e sete (37), o equivale a 46% e a 58,7% respectivamente. A diferença entre as 
duas é de 8 pontos, o que corresponde a 12,7 pontos percentuais.  

No lançamento por baixo a pontuação obtida no momento inicial de avaliação foi vinte e 
nove (29) pontos e no final foi trinta e dois (32), a diferença entre os dois momentos é de 
três pontos (3). Em termos percentuais, à avaliação inicial corresponde uma percentagem 
de 46 e à final 50,8. O aumento foi na ordem dos 4,8 pontos percentuais.  
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Resultados da Unidade A 

A avaliação dos clientes da unidade A é diferente da avaliação realizada na unidade C. 
Desta forma, as provas aplicadas são diferentes e a avaliação é qualitativa e não 
quantitativa. Será apresentada em forma de tabelas. A primeira tabela é referente à 
avaliação do R. G. 

 
Área 

 
Habilidade 

Cliente 

R. G. 

Inicial Final 

 
 

Motricidade 
Base 

Rolar Não executa  

Rastejar Funcional  

Gatinhar Funcional  

Marcha Funcional  

Corrida Rudimentar  

 
Salto 
 
 
 

Vertical Não avaliado  

Horizontal Não avaliado  

Unipodal Não executa  

 
 

Coordenação 
motora 

 
Óculo-
manual 

Lançamento Rudimentar  

Recepção 
bimanual 

Funcional  

“Rolar” Não avaliado  

 
Óculo-
podal 

Pontapear Rudimentar  

Recepção Não avaliado  

Drible Não avaliado  

 
 

Cognitiva 

Atenção durante a 
demonstração. 

Não  

Compreensão das 
instruções. 

Sim  

Atenção durante a 
realização da tarefa. 

Não  

Tabela 3 - Avaliação do R. G.  

O R. G. não está atento quando as actividades realizadas na sessão estão a ser 
explicadas, normalmente anda pelo ginásio de um lado para outro e só pára quando é 
chamado para fazer a actividade. Na maior parte das vezes chamar não chega, sendo 
necessário ir busca-lo e convence-lo a realizar as tarefas. Realiza as actividades de 
forma automática, ou seja, não presta muita atenção ao que está a fazer. Compreende o 
que é pedido mas não demonstra muito interesse em realizar as actividades. Em termos 
motores é muito autónomo, realiza a maior parte das actividades motoras sem grandes 
problemas. No entanto, em actividades que requerem mais atenção é necessário estar 
sempre a procurar formas de motiva-lo ou de chama-lo à actividade.  

A próxima tabela a ser apresentada é com a avaliação do N. G. 

 
Área 

 
Habilidade 

Cliente 

N. G. 

Inicial Final 

 
 

Rolar  Maturo 

Rastejar  Maturo 
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Motricidade 
Base 

Gatinhar  Maturo 

Marcha  Funcional 

Corrida  Rudimentar 

 
Salto 
 
 
 

Vertical  Não avaliado 

Horizontal  Não avaliado 

Unipodal  Não avaliado 

 
 

Coordenação 
motora 

 
Óculo-
manual 

Lançamento  Rudimentar 

Recepção 
bimanual 

 Rudimentar 

“Rolar”  Não avaliado 

 
Óculo-
podal 

Pontapear  Funcional 

Recepção  Rudimentar 

Drible  Não avaliado 

 
 

Cognitiva 

Atenção durante a 
demonstração. 

 Não 

Compreensão das 
instruções. 
 

 Sim 

Atenção durante a 
realização da tarefa. 

 Por vezes 

Tabela 4 - Avaliação do N. G.  

O N.G é completamente autónomo em termos motores, realiza as actividades todas sem 
grande tipo de problemas. No entanto, é necessário em algumas actividades apelar um 
pouco ao lúdico ou mesma à competição para que a motivação do N. G permaneça 
durante toda a actividade.  

Em algumas actividades é complicado perceber se o N. G consegue ou não faze-las, pois 
este por vezes deixa a ideia que consegue fazer o que é pedido só não as faz com 
intenção de desafiar. Acontece com alguma frequência o N. G não realizar bem uma 
actividade quando está acompanhado, mas quando está em autonomia realiza a 
actividade como foi pedido. 

A tabela seguinte contem a avaliação da N. S. 

 
Área 

 
Habilidade 

Cliente 

N. S. 

Inicial Final 

 
 

Motricidade 
Base 

Rolar Funcional Funcional 

Rastejar Funcional Funcional 

Gatinhar Funcional Funcional 

Marcha Funcional Funcional 

Corrida Rudimentar Rudimentar 

 
Salto 
 
 
 

Vertical Não avaliado Não avaliado 

Horizontal Não avaliado Não avaliado 

Unipodal Executa com 
ajuda 

 
 

Não avaliado 
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A N. S compreende as instruções que são dadas, mas por vezes não está atenta ao que 
lhe está a ser dito. Na maioria das sessões apresenta uma grande motivação pelas 
actividades propostas. No entanto, para realizar algumas das actividades necessita de 
ajuda física e quando sabe que consegue realiza-las sozinha diz que não precisa de 
ajuda. 

Compreende as instruções que são dadas e quando está a realizar as actividades 
normalmente está atenta ao que está a fazer. A N.S tem algumas dificuldades em se 
relacionar com os colegas. 

A tabela de avaliação da S. N é a próxima a ser apresentada. 

 
 

Coordenação 
motora 

 
Óculo-
manual 

Lançamento Rudimentar Rudimentar 

Recepção 
bimanual 

Rudimentar Rudimentar 

“Rolar” Não avaliado Não avaliado 

 
Óculo-
podal 

Pontapear Rudimentar Rudimentar 

Recepção Rudimentar Rudimentar 

Drible Não avaliado Não avaliado 

 
 

Cognitiva 

Atenção durante a 
demonstração. 

Não Não 

Compreensão das 
instruções. 
 

Sim Sim 

Atenção durante a 
realização da tarefa. 

Por vezes Por vezes 

Tabela 5 - Avaliação da N. S.  

 
Área 

 
Habilidade 

Cliente 

S. N. 

Inicial Final 

 
 

Motricidade 
Base 

Rolar Rudimentar Executa com 
ajuda 

Rastejar Rudimentar Rudimentar 

Gatinhar Funcional Funcional 

Marcha Funcional Funcional 

Corrida Rudimentar Rudimentar 

 
Salto 
 
 
 

Vertical Não avaliado Não avaliado 

Horizontal Rudimentar Rudimentar 

Unipodal Não avaliado Não avaliado 

 
 

Coordenação 
motora 

 
Óculo-
manual 

Lançamento Rudimentar Rudimentar 

Recepção 
bimanual 

Rudimentar Rudimentar 

“Rolar” Não avaliado Não avaliado 

 
Óculo-
podal 

Pontapear Rudimentar Rudimentar 

Recepção Não executa Não executa 

Drible Não avaliado Não avaliado 
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A S. N não está atenta à demonstração das actividades, por vezes recusa participar nas 
mesmas. No entanto, se houver alguma insistência a cliente realiza a actividade. Tem 
dificuldades em executar algumas das tarefas e necessita de ajuda física.  

A terceira tabela a ser apresentada é referente aos dados da avaliação da C. D. 

 

A C. D demonstra grande entusiasmo pelas actividades proposta são poucas as vezes 
que se recusa a fazer o que é pedido. Necessita de ajuda física para realizar as 
actividades proposta, compreende o que é pedido e demonstra atenção quando está a 
realizar as tarefas. 

 
 

 
 

Cognitiva 

Atenção durante a 
demonstração. 

 Não 

Compreensão das 
instruções. 
 
 

 Sim 

Atenção durante a 
realização da tarefa. 

 Por vezes 

Tabela - Avaliação do S. N.  

 
Área 

 
Habilidade 

Cliente 

C. D. 

Inicial Final 

 
 

Motricidade 
Base 

Rolar Não executa Não executa 

Rastejar Rudimentar Rudimentar 

Gatinhar Funcional Funcional 

Marcha Rudimentar Rudimentar 

Corrida Não executa Não executa 

 
Salto 
 
 
 

Vertical Não executa Não executa 

Horizontal Não executa Não executa 

Unipodal Não executa Não executa 

 
 

Coordenação 
motora 

 
Óculo-
manual 

Lançamento Rudimentar Rudimentar 

Recepção 
bimanual 

Rudimentar Rudimentar 

“Rolar” Rudimentar Rudimentar 

 
Óculo-
podal 

Pontapear Rudimentar Rudimentar 

Recepção Não executa Não executa 

Drible Não executa Não executa 

 
 

Cognitiva 

Atenção durante a 
demonstração. 

 Não 

Compreensão das 
instruções. 
 

 Sim 

Atenção durante a 
realização da tarefa. 

 Por vezes 

Tabela 7 - Avaliação do C. D.  
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Resultados do Grupo da Piscina 

A avaliação deste grupo é feita de forma qualitativa e não qualitativa, não é baseada em 
nenhum teste de avaliação, mas numa checklist. A tabela seguinte é referente à 
avaliação da C. M., da C. L. e da J. F. 

Á
re

a
 

 
Objectivo 

Clientes 

C. M C. L J. F 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

C
o

n
tr

o
lo

 R
e
s
p

ir
a
tó

ri
o
 

Sopra com a face à 
superfície da água. 

  
 
          

Expira com face imersa – 
Faz bolhas. 

            

Mantém a expiração nos 
deslocamentos debaixo de 
água. 

          

Mantém a expiração ritmada 
associada ao movimento 
básico. 

      

Mantém o ritmo respiratório 
de acordo com a técnica 
propulsiva. 

      

E
q

u
ilí

b
ri
o
 

Faz saltos “canguru”.              

Faz recuperação para a 
frente. 

           

Passa de decúbito dorsal a 
ventral e vice – versa. 

            

Executa rotação vertical 
completa. 

      

Mergulha largando os apoios.             

Mergulha e desliza em 
decúbito ventral.  

           

Mergulha, desliza em 
decúbito ventral e roda para 
decúbito dorsal. 

         

Flutua em decúbito dorsal.           

P
ro

p
u

ls
ã

o
 

Desloca-se debaixo de água, 
deslizando. 

          

Desloca-se debaixo de água 
utilizando movimentos 
propulsivos. 

      

Inicia movimentos 
propulsivos com membros 
superiores e/ ou inferiores. 

      

Tabela 8 - Avaliação da C. M., C. L. e da J. F.  
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A segunda tabela a ser apresentada é sobre a avaliação do H. P e do L. C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados do Grupo da Equitação 

A avaliação do grupo da equitação é feita de forma qualitativa, através de uma checklist. 
Este grupo é constituído por dois (2) clientes, no entanto um dos clientes (L. P) decidiu 
que não queria ir mais à equitação e desistiu no mês de Maio. 

Á
re

a
 

 
Objectivo 

Clientes 

H. P L. C 

Inicial Final Inicial Final 

C
o

n
tr

o
lo

 R
e
s
p

ir
a
tó

ri
o
 

Sopra com a face à superfície 
da água. 

  
 
      

Expira com face imersa – Faz 
bolhas. 

        

Mantém a expiração nos 
deslocamentos debaixo de 
água. 

     

Mantém a expiração ritmada 
associada ao movimento 
básico. 

    

Mantém o ritmo respiratório de 
acordo com a técnica 
propulsiva. 

    

E
q

u
ilí

b
ri
o
 

Faz saltos “canguru”.          

Faz recuperação para a frente.        

Passa de decúbito dorsal a 
ventral e vice – versa. 

        

Executa rotação vertical 
completa. 

    

Mergulha largando os apoios.         

Mergulha e desliza em 
decúbito ventral.  

        

Mergulha, desliza em decúbito 
ventral e roda para decúbito 
dorsal. 

      

Flutua em decúbito dorsal.         

P
ro

p
u

ls
ã

o
 

Desloca-se debaixo de água, 
deslizando. 

      

Desloca-se debaixo de água 
utilizando movimentos 
propulsivos. 

    

Inicia movimentos propulsivos 
com membros superiores e/ ou 
inferiores. 

    

Tabela 9 - Avaliação do L. C. e do H. P. 
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A checklist utilizada foi elaborada pelas técnicas do CECD. A primeira tabela é referente 
à avaliação E. C. 

Á
re

a
 a

 

d
e
s
e

n
v
o

lv
e

r  
Aspectos a observar 

Cliente 

E. C 

Inicial Final 

M
a

n
e

io
 

Escovar o cavalo  Executa com 
ajuda verbal 

Pentear a rabada  Executa com 
ajuda verbal 

Lavar o cavalo   

Untar os cascos  Autónoma 

Untar selas e arreios  Executa com 
ajuda verbal 

Dar água   

Dar fruta/ legume   

Limpar a box   

Fazer a cama   

M
o

n
ta

r 

/D
e

s
m

o
n
ta

r 

Montar Pela escada Autónoma Autónoma 

Pelo estribo   

 
Desmontar 

 
 
 
 

De frente para o cavalo Autónoma Autónoma 

De costas para o 
cavalo 

  

D
u

ra
n

te
 a

 M
o

n
ta

d
a
 

Segurar Argolas Maturo Maturo 

Rédeas   

Postura Cabeça/ tronco Maturo Maturo 

Pernas   

Equilíbrio  Maturo 

 
Coordenação 

Dissociação de 
movimentos 

Funcional Funcional 

Associação de 
movimentos 

Funcional Funcional 

Lateralidade Funcional Funcional 

 
Organização 
Espácio - temporal 

Conceitos de 
posição 

  

Organização 
espacial 

  

Estruturação 
rítmica 

 Funcional 

Sequência de 
tarefas 

 Funcional 

S
ó

c
io

 -
 

e
m

o
c
io

n
a

l Relação com os colegas Bom Bom 

Relação com os técnicos Bom Bom 

Relação com o equitador Bom Bom 

Relação com o cavalo Bom Bom 
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A segunda tabela a ser apresentada é referente à avaliação do L. P. 

Motivação na tarefa Bom Bom 

Tolerância a tempo de espera Bom Bom 

Tabela 10 - Avaliação da E. C.  
Á

re
a
 a

 

d
e
s
e

n
v
o

lv
e

r  
Aspectos a observar 

Cliente 

L. P 

Inicial Final 

M
a

n
e

io
 

Escovar o cavalo   

Pentear a rabada   

Lavar o cavalo   

Untar os cascos   

Untar selas e arreios   

Dar água   

Dar fruta/ legume   

Limpar a box   

Fazer a cama   

M
o

n
ta

r 

/D
e

s
m

o
n
ta

r Montar Pela escada Autónomo  

Pelo estribo   

 
Desmontar 

De frente para o cavalo Autónomo  

De costas para o 
cavalo 

  

D
u

ra
n

te
 a

 M
o

n
ta

d
a
 

Segurar Argolas Maturo  

Rédeas   

Postura Cabeça/ tronco Maturo  

Pernas   

Equilíbrio Maturo  

 
Coordenação 

Dissociação de 
movimentos 

Funcional  

Associação de 
movimentos 

Funcional  

Lateralidade Funcional  

 
Organização 
Espácio - temporal 

Conceitos de 
posição 

  

Organização 
espacial 

  

Estruturação 
rítmica 

  

Sequência de 
tarefas 

  

S
ó

c
io

 -
 

e
m

o
c
io

n
a
l 

Relação com os colegas Razoável  

Relação com os técnicos Razoável  

Relação com o equitador Razoável  

Relação com o cavalo Bom  
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Tabela 11 - Avaliação do L. P. 

Todas as sessões foram planeadas antecipadamente, encontrando-se um exemplar em 
anexo (4), bem como um exemplar de um relatório de sessão (anexo 5). 

Estudo Caso 

Após a descrição do trabalho efectuado com os clientes do CECD, no âmbito da 
intervenção psicomotora, será apresentado, seguidamente, o estudo caso.  

Caracterização do Cliente 

Nome: C. G. 

Idade: 40 anos 

Diagnóstico: DID; Depressão Major (recorrente); Sintomas Obsessivo-compulsivos; 

Agitação psicomotora com perturbação de controlo de impulsos. 

Informações relevantes: A cliente é autónoma nas áreas da alimentação, higiene, 

vestuário, transportes e tarefas domésticas (faz a cama, arruma a loiça, põe e tira a 

mesa). 

Caracterização das patologias 

A caracterização das diferentes patologias diagnosticadas ao caso, permitem uma melhor 

compreensão do mesmo, bem como uma melhor contextualização da cliente ás 

expectativas pessoais e sociais, o que vem permitir uma melhor adequação no 

estabelecimento de objectivos específicos a serem trabalhados. 

Depressão Major 

A perturbação depressiva divide-se em perturbação depressiva major e perturbação 

distímica. Estas duas perturbações diferenciam-se pela gravidade, duração e 

persistência. A perturbação depressiva major é caracterizada por um ou mais episódios 

depressivos major discretos, que se podem distinguir do normal funcionamento da 

pessoa, por um período de, pelo menos, duas semanas. Por outro lado, na perturbação 

distímica os sintomas depressivos são crónicos, pois têm que estar presentes, pelo 

menos, dois anos, mas são menos intensos (APA, 1996). 

Os transtornos depressivos constituem um dos principais problemas de saúde mental nos 

dias que correm. Nos distúrbios depressivos o estado de humor está alterado, 

encontrando-se normalmente associado a uma tristeza profunda e a angústia. É de referir 

que habitualmente está presente um sentimento de perda (Moreira et al, 2005). 

O reconhecimento de um distúrbio depressivo está associado à detecção de alguns 

sintomas, tais como, humor triste persistente, perturbações do sono, alterações no 

apetite, sentimentos de culpa, perda do interesse ou prazer nas actividades habituais, 

falta de energia ou motivação, irritabilidade, dores físicas e diminuição do desejo e da 

Motivação na tarefa Bom  

Tolerância a tempo de espera Bom  



Relatório de Estágio 2011 

 

Centro de Educação Para o Cidadão Deficiente |  
 

62 

função sexual. Nos casos mais graves podem surgir ideias suicidas, ideias delirantes ou 

alucinações e recusa alimentar (Moreira et al, 2005).  

Uma pessoa deprimida quando confrontada com um problema não é capaz de pensar 

numa solução nem mesmo ter ideias sobre a sua resolução, sendo tudo vivido com 

gravidade e auto-recriminação (Pires, 2003). 

A C. G quando é confrontada com um problema não é capaz de arranjar solução para o 

resolver, simplesmente “bloqueia” à espera que alguém solucione o problema por ela. A 

falta de motivação pelas actividades apresentadas é também notória, tal como o seu 

humor triste. A procura constante de feedbacks, as chamas de atenção também é uma 

constante, a falta de energia em algumas sessões e muitas algumas vezes a apatia.    

Perturbação Obsessivo – compulsiva 

Segundo Pires (2003) a perturbação obsessivo-compulsiva (POC) “é uma desordem de 

ansiedade em que a mente é inundada por pensamentos persistentes e incontroláveis, ou 

em que a pessoa é compelida a repetir certos actos que originam um significativo 

desconforto, bem como uma influência perturbadora na sua vida.” Esta é caracterizada 

pela existência de obsessões e/ou compulsões frequentes que interferem de modo 

significativa na vida quotidiana do individuo. As obsessões podem definir-se como 

pensamentos, ideias, impulsos ou imagens com características persistentes, enquanto as 

compulsões são comportamentos ou actos mentais repetitivos que funcionam como 

forma de prevenção ou redução da ansiedade ou do mal-estar (Pires, 2003). 

As obsessões podem assumir a forma de dúvida extrema e indecisão, pelo que o 

indivíduo não consegue chegar a uma decisão. No caso da dúvida extrema e obsessiva, 

o indivíduo nunca está certo da decisão que tomou (Pires, 2003). 

Historial Clínico 

A cliente apresenta uma limitação intelectual e desenvolvimental congénita, sendo que o 

relatório médico mais recente (2002) diz que a cliente tem “um atraso mental com 

alteração do comportamento (pensamentos obsessivos e compulsões, períodos de 

agitação psicomotora e episódios depressivos major). O diagnóstico fala em atraso 

mental, depressão major recorrente, sintomas obsessivo – compulsivos e agitação 

psicomotora com perturbação do controlo de impulsos. Já o relatório mais actual de 

psicologia fala em diagnóstico de deficiência mental moderada com alterações ao nível 

das seguintes funções mentais: globais (funções de temperamento e da personalidade-

estabilidade psíquica) e específicas (o luto materno não ultrapassado). 

Avaliação 

Na avaliação realizada pela equipa do CAO foram utilizados os seguintes testes: Escala 

de Comportamento Adaptativo versão Portuguesa (ECAP de Santos & Morato, 2004), 

Escala de Intensidade de Apoios (EIA – Santos et al, 2008), Escala de Satisfação com o 

Suporte Social de Moxley (1986), Escala de Auto-determinação de Wehmeyer (2001) e 

Ficha de Auto-Avaliação Ocupacional (OSA – Baron & Curtin/1990). Foram ainda 

aplicadas fichas de avaliação específicas para cada uma das áreas de intervenção. Estas 
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fichas foram elaboradas pela equipa técnica que apoia a C. G. no CAO do CECD e são 

utilizadas também para delinear os objectivos de trabalho. Assim, as fichas aplicadas 

foram: 

 Ficha de programação/avaliação de conhecimentos gerais/tecnologias de 

informação e comunicação; 

 Ficha de programação/avaliação de terapia ocupacional; 

 Ficha de Avaliação de Actividades Culturais e Recreativas; 

 Ficha de programação/avaliação de actividade motora adaptada; 

 Ficha de programação/avaliação equitação terapêutica; 

 Ficha de programação/avaliação de grupo; 

 Ficha de Actividades de Vida Diária e Perceptivo-Motoras. 

O protocolo de avaliação da unidade C apresentado neste documento foi também 

aplicado à C. G. 

Depois da avaliação realizada pela equipa do CAO foram identificados domínios de 

qualidade de vida a potenciar na C. G., tais como, as relações interpessoais, auto-

determinação, emocional e empregabilidade/ocupacional. O domínio em que a C. G. 

apresenta um desempenho melhor é o material. 

As necessidades assinaladas pela equipa do CAO foram as seguintes: 

 Melhorar as competências de manuseamento de dinheiro; 

 Aumentar a motivação para as actividades; 

 Melhorar ao nível da inter-relação pessoal; 

 Aumentar a capacidade de ser auto-determinante nas questões que lhe dizem 

respeito. 

Em seguida, serão apresentados os resultados do protocolo de avaliação aplicado pela 

estagiária de 2º ano do 2º ciclo de Reabilitação Psicomotora. 

Após a avaliação inicial foram delineados um conjunto de objectivos a trabalhar durante o 

tempo de intervenção. Alguns objectivos visam os domínios avaliados, mas outros estão 

relacionados com a observação dos comportamentos da cliente. 

Os objectivos delineados foram os seguintes: 

 Melhorar a resolução de problemas; 

 Aumentar a tomada de iniciativa; 

 Progredir no desempenho nas provas da estruturação espácio – temporal 

(organização e estruturação rítmica);  

 Melhorar o desempenho nas provas do lançamento por baixo e por cima. 

 Progredir no desempenho das provas da lateralidade. 

Em primeiro lugar importa apresentar um gráfico sobre o desempenho da cliente em 

todos os domínios avaliados, para posterior análise. 
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Gráfico 41 – Dados relativos aos Domínios da Avaliação da C. G. 

Através da análise do gráfico verificou-se que nos domínios da noção corporal e da 

motricidade global, o desempenho da cliente não sofreu alterações. Já no equilíbrio e na 

lateralidade o desempenho da cliente melhorou. No domínio da estruturação espácio-

temporal o desempenho manteve-se da avaliação inicial para a final.  

Os domínios avaliados serão analisados de forma isolada, sendo o equilíbrio o primeiro. 

 

Gráfico 42 - Dados relativos às provas do Equilíbrio da C. G. 

Nas provas da imobilidade, do apoio rectilíneo, do apoio unipodal, da evolução na trave e 

dos saltos a pés juntos, o desempenho da cliente foi semelhante nas duas avaliações. Na 

prova dos saltos com apoio unipodal e da marcha controlada, o desempenho da cliente 

melhorou. A cotação baixou na prova do equilíbrio em ponta dos pés.  
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Nas provas em que os resultados obtidos foram semelhantes nas duas avaliações é 

possível que a cliente já tenha atingido o seu desempenho máximo. Esta pode ser uma 

justificação possível para os resultados obtidos. 

Nos saltos com apoio unipodal o desempenho da cliente melhorou, pois foram muitas as 

actividades realizadas ao longo da intervenção que envolviam esta habilidade. O melhor 

resultado na avaliação final pode ser justificado por o facto anteriormente descrito. 

A C. D. em alguns dias está mais confiante em si e nas suas capacidades, quando isso 

aconteceu o seu desempenho nas actividades é melhor. No dia em que a marcha 

controlada foi avaliada a C. D. estava num desses dias, o seu desempenho na prova 

pode ter sido melhor por este facto.  

Para o domínio da noção corporal não será apresentado gráfico, uma vez que a cliente 

atingiu a cotação máxima nos dois momentos de avaliação. 

Em seguida, são apresentados os resultados do domínio da lateralidade. 

 

Gráfico 43 - Dados relativos às provas da Lateralidade da C. G. 

O desempenho da cliente melhorou nas duas provas deste domínio. Na prova da posição 

em relação aos objectos a cotação passou do valor mínimo na cotação da prova para o 

valor máximo. A C. D sabe distinguir bem esquerda de direita, sabe o que está à frente e 

o que está atrás, por isso é possível que na avaliação inicial a C. D. tenha estado 

distraída ou não tenha percebido a tarefa. Os conceitos anteriormente referidos 

(esquerda, direita, frente, trás) são consistente na C. D. no entanto, a cliente tem duvidas 

em relação aos mesmo quando está com uma maior instabilidade psicológica, ou seja, 

quando se sente insegura no que diz respeito as suas capacidades. Este facto talvez 

possa explicar os resultados obtidos nos dois momentos de avaliação.  
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 Agora, são apresentados os resultados do domínio da estruturação espácio-temporal. 

 

Gráfico 44 -Dados referentes à avaliação da Estruturação Espácio-Temporal 

O desempenho da cliente melhorou na prova da estruturação rítmica, mas na prova da 

organização manteve-se nos dois momentos de avaliação. A transferência das 

actividades para a tarefa da organização não foi efectuada, pois a prestação da cliente 

manteve-se. Na estruturação rítmica a transferência das actividades da intervenção para 

a tarefa foi realizada. 

O último domínio a ser analisado é o da motricidade global. 

 

Gráfico 45- Dados relativos às provas da Motricidade Global 

Nas provas do salto a pé coxinho, salto horizontal e lançamento por baixo, o desempenho 

da cliente manteve-se nos dois momentos de avaliação. No lançamento por cima, o 

desempenho da cliente foi melhor na avaliação final. Na tarefa do agarrar, o desempenho 

da cliente foi melhor na avaliação inicial.  

Nas provas em que os resultados nos dois momentos de avaliação foram semelhantes 

(salto a pé coxinho, salto horizontal e lançamento por baixo) é possível que a cliente já 

tenha atingido o nível de desempenho máximo. Esta pode ser uma explicação possível 

para os resultados obtidos. 
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A variação de resultados nas provas do lançamento por cima e no agarrar pode estar 

relacionada com erros de observação, mas também pode estar relacionada com o 

empenho da cliente nas provas. No decorrer da intervenção a C. D. em alguns dias 

demonstrou um melhor desempenho nas tarefas de agarrar e de lançar a bola por cima.  

Após a análise dos resultados é possível verificar que a cliente alcançou alguns dos 

objectivos que foram delineados, ou seja, o seu desempenho melhorou nas provas do 

lançamento por cima, da estruturação rítmica, da deslocação no espaço e da posição em 

relação aos objectos. 

Em relação aos objectivos que foram baseados na observação do comportamento da 

cliente, a evolução não foi a esperada. A C. G. continua a ter muita dificuldade quando se 

depara com um problema e a procura de uma solução tem de ser guiada. A resolução de 

problemas gera alguma ansiedade na C. G.. Muitas vezes para ultrapassar as suas 

dificuldades a cliente diz que é a “Super C”, ficando mais confiante e com um melhor 

desempenho nas tarefas. Na actividade de passar de um espaldar para outro, a cliente 

tem muito receio, mas sempre que diz ser a “Super C” o seu desempenho melhora e 

deixa de necessitar de ajuda física para completar a actividade. É importante salientar 

que a postura da cliente e o seu tom de voz alteram-se quando diz ser a “Super C”. 

Por outro lado, por vezes, diz ser a “Czinha”. Nestas alturas a postura e o tom de voz 

também sofrem alterações. No entanto, os medos, as inseguranças e os receios 

aumentam quando a cliente adopta a postura de “Czinha”. O desempenho nas tarefas 

também se altera, ou seja, é necessário mais feedback, incentivo e ajuda física.  

Esta mudança de postura adoptada pela cliente afecta o seu nível de confiança, o seu 

comportamento social e o seu desempenho nas tarefas executadas. 

Projecto 

Após a apresentação do estudo caso será exposto um projecto que foi realizado durante 

o estágio. O projecto foi proposto pelas orientadoras do estágio. 

Introdução 

O presente projecto, da responsabilidade da estagiária, surge no âmbito do Estágio 
Curricular incluído no Segundo Ciclo de Bolonha do Mestrado de Reabilitação 
Psicomotora, realizado no Centro de Actividades Ocupacionais (CAO) do Centro de 
Educação para o Cidadão Deficiente (CECD). 

Este projecto surge como mais uma oportunidade de aprendizagem fornecida pelo 
CECD, aos seus clientes e a instituições semelhantes da área da grande Lisboa. A 
organização desta actividade surgiu no âmbito dos encontros inter-centros. Estes 
acontecem todos os anos, e cada uma das Cooperativas de Educação e Reabilitação de 
Cidadãos Inadaptados (CERCI) da região da grande Lisboa é responsável por organizar 
uma actividade para todas as instituições semelhantes. A actividade organizada pelo 
CECD foi uma caminhada de orientação. 

 O projecto apresentado vai ao encontro do supracitado e visa dar a esta população 
oportunidades lúdicas que sejam gratificantes e significantes para os seus participantes. 
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Descrição do projecto 

Com este projecto pretendeu-se providenciar à população com DID a possibilidade de 
participar numa actividade desportiva e lúdica, e decorreu desde as 09h00 até às 13h00 
no Parque Nacional do Jamor, no dia 29 de Março de 2011. 

O contexto seleccionado possibilitou aos participantes um conjunto diversificado de 
vivências relacionadas com a exploração da Natureza, num espaço aberto que facilita a 
actividade motora, associada a uma componente lúdica, de aprendizagem e de 
socialização. 

O percurso tinha aproximadamente cinco (5) km, foi realizado no Complexo Desportivo 
do Jamor e no Circuito de Manutenção. O tema da prova foi a “floresta” pois 2011 é o ano 
internacional da floresta. Foram elaboradas doze actividades para esta prova, oito (8) 
para postos de perguntas e quatro (4) para postos de actividades motoras. As perguntas 
foram elaboradas tendo em conta a temática da prova. As actividades da prova serão 
apresentadas em anexo (6). 

As actividades foram distribuídas da seguinte forma: quatro postos de perguntas foram 
colocados no Circuito de Manutenção e um posto de actividades motoras foram 
colocados no Complexo Desportivo do Jamor. No circuito de manutenção foram 
colocados quatro postos de perguntas e três postos de actividades motoras. O mapa da 
prova será apresentado em anexo (7). 

Para o final da prova foi também elaborado um conjunto de actividades motoras e 
relacionadas com jogos tradicionais. As actividades finais eram facultativas, i.e, só as 
instituições que queriam participavam (ver anexo 8).  

As equipas eram constituídas por seis clientes da instituição e o número de técnicos 
variava. O contacto com as instituições será feito por fax e por e-mail. Cada um destes 
documentos contém uma ficha de inscrição e as informações sobre a prova, tais como: a 
hora de inicio, o local da prova, o tema e os termos de responsabilidade. Estes 
documentos podem ser consultados no anexo (9). 

Recursos Humanos 

Relativamente aos recursos humanos necessários para o correcto funcionamento do 
projecto, foi necessário um conjunto de voluntários para dinamizar as actividades motora.  

Os voluntários foram provenientes de acções de divulgação da actividade junto da 
Faculdade de Motricidade Humana (FMH), com cursos ligados à área da educação 
especial ou intervenção terapêutica em população com condições de deficiência. Aos 
mesmos foi dado a conhecer o percurso da caminhada, o local específico de cada posto, 
as actividades motoras do postos e as suas funções no decorrer da prova.  

Os Bombeiros Voluntários de Linda-a-Velha/ Dafundo foram contactados para que uma 
equipa esteja presente no dia da prova, como medida de prevenção.  

Recursos materiais 

Um conjunto de empresas foi contacto com a finalidade de obter patrocínios para os 
lanches dos participantes. Desta forma, foi enviado um fax, e-mail para cada uma das 
empresas a explicar no que consistia a prova.  
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Os materiais necessários para as actividades motoras foram requisitados na Faculdade 
de Motricidade Humana (só os que o CECD não possuir). 

Alguns meios de comunicação social foram informados sobre a prova para verificar se é 
possível fazer alguma publicidade a mesma. 

Recursos Logísticos 

A direcção do Complexo Desportivo do Jamor recebeu informação sobre a prova (dia, 
hora, número de participantes e espaços utilizados). 

O mapa do local da prova (Complexo Desportivo do Jamor e Circuito de Manutenção) foi 
pedido à Federação Portuguesa de Orientação.  

Factores Externos Condicionantes 

Neste projecto, existiram alguns pontos a ter em consideração relativamente à execução 
do mesmo que poderiam ter condicionado o trabalho a realizar: 

 O estado das condições meteorológicas que podiam impedir a realização das 
actividades ao ar livre; 

 A incompatibilidade de agendas das instituições; 

 A falta de respostas das diferentes entidades a quem foi solicitado apoio. 

Relatório do Projecto 

A solicitação de apoios foi iniciada no dia 3 de Março de 2011, tendo sido contactadas 
catorze (14) empresas distintas. O solicitado foi t-shirts, brindes, reforços alimentares 
individuais, aguas, canetas, iogurtes, entre outras coisas. As respostas positivas 
chegaram de seis empresas. Desta forma, foi possível fornecer lanche a cada um dos 
participantes da prova. 

A direcção do Complexo Desportivo do Jamor recebeu um e-mail, um contacto telefónico 
tendo também a resposta sido positiva. Desta forma, a autorização para utilizar os 
espaços foi concedida. 

A Federação Portuguesa de Orientação e o Clube Português cederam o mapa do local 
onde a prova se realizou. Cada equipa que participou recebeu um mapa com os pontos 
do percurso marcados. 

Foram contactadas trinta e sete (37) instituições da área da grande Lisboa, tendo sido 
recebidas vinte e seis inscrições. No entanto no dia da prova três equipas não 
compareceram. Em seguida, será apresentada a lista de equipas que participaram na 
prova. 

Nº 
Equipas 

Instituição Nº 
Clientes 

Nº de 
Técnicos 

1 CECD CAO 6 2 

2 CECD EEE 5 2 

3 CECD Pendão 6 1 

4 Casa Saúde Idanha 7 2 

5 Cercica 5 2 

6 CerciOeiras 1 6 2 

7 CerciOeiras 2 6 2 

8 APERCIM Mafra 6 2 
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9 APERCIM PCEI 5 3 

10 APPACDM Júlia Moreira 6 2 

11 APADP 6 3 

12 CerciLisboa – CTVAA 9 2 

13 CerciAMA 6 3 

14 Elo Social 6 2 

15 CEDEMA 6 2 

16 Casa São Vicente 6 3 

17 Casa Saúde Telhal 6 1 

18 Escola Marquesa Alorna 5 4 

19 APCL 5 2 

20 CerciTejo 6 2 

21 CerciLisboa Olivais 6 2 

22 Crinabel 6 1 
Tabela 12 – Referente à lista de equipas da Prova de Orientação 

Será apresentada uma tabela com o número total de participantes na prova (técnicos, 
clientes, voluntários, estagiários). 

 

 

 

 

Tabela 13 - Número de participantes na Prova de Orientação 

No final da prova as equipas recebiam um troféu (elaborado pelos clientes da sala C3 do 
CAO) e cada um dos participantes recebia uma medalha de participação (feita pelos 
clientes do C3). Depois de terminada a prova algumas equipas almoçaram no local da 
prova e participaram nas actividades estavam programadas. Os voluntários ficaram 
responsáveis por dinamizar as actividades do fim. 

Em relação às actividades, alguns do voluntários ficaram responsáveis por dinamizar os 
postos motores. A distribuição dos voluntários foi realizada da seguinte forma: oito 
ficaram responsáveis por dinamizar os quatro postos motores e os restantes foram 
distribuídos pelas equipas participantes (acompanharam a equipa durante a prova). 

No que diz respeito ao percurso algumas equipas tiveram dificuldades em encontrar 
todos os postos de passagem, pois o mapa indicava onde estavam os postos e não o 
caminho a seguir. Este facto gerou alguns problemas na chegada de algumas equipas a 
certos pontos do percurso. 

Uma jornalista da revista de Oeiras esteve presente no dia da prova, pediu autorização 
para tirar algumas fotografias. Passado algum tempo saiu uma reportagem na revista de 
Oeiras sobre a prova (anexo 10). 

Em seguida, será apresentada uma tabela com as actividades complementares de 

formação. Estas aconteceram durante o tempo de estágio. 

 

 

Participantes Numero 

Clientes 131 

Técnicos  57 

Voluntários 22 

Estagiários 3 
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Actividades Complementares de Formação 

Data Actividade 

19 de Outubro Inter-centros Ténis 

29 de Outubro Reunião Geral de CAO 

12 de Novembro Reunião Geral de CAO 

13 de Dezembro Reunião de Equipa do grupo C2 

14 de Dezembro Reunião de Equipa do grupo A3/A4 

15 de Dezembro Reunião de Equipa do grupo C1 

20 de Dezembro Participação na Festa de Natal 

15 de Março Inter-centros Remo 

18 de Março Reunião Geral de CAO (Sede + Pendão) 

Tabela 14 - Tabela das Actividades Complementares de Formação 

 

Conclusão, síntese geral e perspectivas para o futuro    

A parte mais complicada deste relatório foi escrever a conclusão pois é complicado 
transformar em palavras o que foi aprendido ao longo deste ano. As aprendizagens foram 
muitas, muitos níveis e mostraram que este final de ano é só o inicio de uma caminhada 
que será realizada ao longo da vida.  

Regra geral esta parte dos relatórios fala sempre no crescimento pessoal e profissional 
dos estagiários. Eu vou falar no meu crescimento ao longo deste ano. Em termos 
profissionais as aprendizagens foram muitas, quem pensa que fazer um planeamento de 
sessão e aplica-lo é o suficiente para está muito enganado. Fazer estágio no CAO 
ensinou-me que o planeamento nem sempre pode ser aplicado, pode estar tudo perfeito 
mas se o grupo por alguma razão não está disponível para tal é necessário adaptar as 
coisas no momento, é preciso pensar em algo que os motive e que naquele momento os 
faça desejar estar naquela sessão. O mais importante numa sessão é o comportamento 
das pessoas a quem prestamos apoio, é a resposta as suas necessidades que naquele 
momento podem não estar relacionadas com os objectivos que estamos a trabalhar. Mas 
não faz sentido estarmos a trabalhar para um objectivo que achamos ser o melhor para 
aquela pessoas quando as suas necessidades são outras naquele dia. Conhecer as 
pessoas com quem intervimos é o mais importante no meio de tudo, saber um pouco 
sobre a vida delas, sobre o que gostam de fazer, o que não gostam, entre outras coisas. 
Se tivermos esse tipo de informação ajuda a que a intervenção faça mais sentido para a 
população que acompanhamos. As informações clínicas são importantes como é óbvio 
mas não são tudo no processo terapêutico, pois este deve ter em conta todos os 
contextos em que o indivíduo está inserido para ser mais eficaz. 

As sessões no CAO ajudaram a aprender a lidar com o inesperado, com o imprevisível e 
com a mudança constante. Posso dizer que alguns dias senti-me como um bombeiro que 
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tinha de apagar fogo em várias frentes, ou seja, dias em que tudo acontece numa sessão 
desde o cliente que se sente mal, ate ao cliente que não quer fazer as actividades. 
Nesses dias os estímulos são tantas que não sabemos como responder a todos, mas a 
verdade é que respondemos e no final do dia quando reflectimos sobre o que aconteceu 
não conseguimos perceber como é que conseguimos ultrapassar aquela situação. Eu tive 
uma semana particularmente complicada quando as minhas orientadoras locais foram 
para uma colónia e eu fiquei a realizar as sessões. Elas ainda não tinham saído do CAO 
e os clientes já estavam a me testar e a “esticar a corda” para ver ate onde conseguiam 
ir. Lembro-me que na primeira sessão tive uma cliente que se sentiu mal, outras duas 
que não queriam fazer as actividades e os restantes não estavam a ligar a mínima ao que 
eu estava a dizer. Sinceramente senti-me um pouco frustrada no final daquela sessão, 
mas consegui ultrapassar a situação e na sessão seguinte as coisas correram bem.  

A avaliação inicial foi outra experiencia interessante, os clientes conseguiram em muitas 
provas dar-me a volta com muita sabedoria. Os resultados em algumas provas ficaram 
um pouco há quem do que eles são capazes de fazer. Posso falar num caso em que na 
avaliação inicial não foi capaz de realizar algumas provas no domínio do equilíbrio mas 
na avaliação final realizou-as sem muitos problemas. Este facto demonstra que foi 
“enganada” e nem me apercebi, só no fim do estágio é que percebi isso. È daquelas 
coisas que pensamos não ser possível acontecer mas acontecem. Mas acho que o facto 
de a cliente realizado a prova na avaliação final demonstra que já olha para mim de forma 
diferente e não da maneira que olhava no inicio do estágio. Para mim esse facto é um 
“elogio”, ou seja, mostra que ao longo do ano mudei a opinião que os clientes tinham 
sobre mim.  

A intervenção no ginásio foi com dois grupos muito distintos em termos de independência 
foi a unidade C (mais independentes) e a unidade A (mais dependentes). Com a unidade 
C as coisas foram mais fáceis apesar dos grupos de intervenção serem maiores, mas 
com a unidade A as coisas complicaram-se um pouco. O grupo era constituído por cinco 
(5) clientes, mas o apoio prestado era outro, o tempo de atenção dos clientes é menor no 
inicio as dificuldades foram muitas. Mas com o decorrer da intervenção as coisas foram 
se compondo, lembro-me que a primeira vez que dei a sessão só com a ajuda de uma 
auxiliar, estava cheia de medo de fazer asneira ou que algo não corre-se bem. No 
entanto, a sessão correu bem e quando acabei a sessão senti-me a pessoa mais 
realizada do mundo. Mas também houve dias em que senti-me muito incompetente e 
sem soluções para as coisas que aconteciam na sessão. Lembro-me que tive uma 
conversa com a Dr.ª Susana Cunha e ela perguntou-me se me sentia à vontade para 
intervir com os clientes mais dependentes. Eu respondi que para mim era muito mais 
complicado intervir com os clientes mais dependentes, que levou mais tempo a me sentir 
preparada para intervir com o grupo de forma autónoma e que as minhas inseguranças 
eram maiores na intervenção com o grupo A. 

No CAO passei por muitas experiências distintas, fiz intervenção com dois grupo distintos 
no contexto do ginásio, “passei” pelo processo de qualidade do CAO, estive presente na 
elaboração dos PIC´s dos clientes que acompanhei, mas uma das experiencias mais 
importantes foi perceber como funciona o trabalho em equipa. No CAO aprendi como se 
coordena uma equipa em prol das necessidades de um cliente e da sua familia e como 
se coordenam os profissionais das diferentes áreas. 

Apesar de ter realizado intervenção directa com a unidade C e A foi assistir a algumas 
sessões de unidade B. Esta observação ajudou-me a como adaptar muitas actividades, 
pois a heterogeneidade da unidade B é maior do que a das restantes unidades (na minha 
opinião). Falo em heterogeneidade em relação à intensidade de apoios, recordo-me que 
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pensei muitas vezes se algum dia seria capaz de realizar uma sessão que envolve-se 
pessoas autónomas em termos motores, com pessoas em cadeia de rodas e em 
andarilhos. No contexto do ginásio aprendi muito mesmo, cresci e sinto que mudei a 
minha forma de pensar em relação aos individuos com DID. Digo isto porque eu queria 
fazer estágio na área das perturbações do desenvolvimento e fui parar ao oposto. Estava 
com muito receio que não fosse gostar ou me adaptar ao contexto dos estágio, mas 
olhando agora para trás acho que foi o melhor que me aconteceu. Desta forma, descobri 
que gosto de trabalhar no contexto de CAO e que a intervenção em grupos é o que me 
fascina. Trabalhar com um grupo é muito dinâmico, a quantidade de estímulos que são 
recebidos ao mesmo tempo é enorme, é uma roda-viva que me atrai e motiva. Penso que 
a motivação maior vem dá quantidade de resposta que é necessário dar e com as quais 
não contamos. A procura constante de respostas e de soluções para o que acontece no 
decorrer da sessão é como encontrar a saída de um labirinto, em que vamos 
experimentando um serie de caminhos na esperança que um seja o mais acertado. 

Também realizei intervenção no meio aquático, foi um desafio maior devido à falta de 
experiência e de bases teóricas. No entanto, ao longo do ano as situação foi melhorando 
e as inseguranças diminuindo. Percebi que em algumas situações é melhor estar dentro 
de água com os clientes para fazer correcções e ajudar na realização de determinadas 
actividades. Mas para analisar a realização de determinados movimentos o melhor é 
estar fora da piscina a observar.  

A equitação foi o maior dos desafios. No inicio do estágio demorava duas horas a fazer 
um planeamento de quinze muitos. Esta situação era frustrante e gerava muita 
insegurança. A falta de bases teóricas e de experiência prática foi uma grande barreira 
que teve de ser ultrapassada. Mas aos poucos as coisas foram se compondo e a 
orientação que tive foi o que mais ajudou a melhorar a situação. Na equitação tive dois 
acompanhamentos directos, mas em algumas sessões fiz um acompanhamento indirecto 
que constitui um grande desafio. Na primeira sessão que realizei com esse cliente 
demorei quase quinze minutos a fazer com que o cliente realizasse uma actividade foi 
frustrante e o meu sentimento de incompetência foi gigante nesse dia. No entanto, não 
desisti porque aquele cliente fascinava-me. Na última sessão que fiz consegui que o 
cliente troca-se a bola comigo três vezes e fiquei eufórica. Também consegui que 
mantivesse uma “conversa” comigo o que era tarefa impossível no inicio, já foi passear 
pelo Centro Hípico com o cliente. Apesar de não ser um dos meus acompanhamentos 
directos foi dos maiores desafios que enfrentei durante o estágio mas foi também das 
coisas que me fez sentir mais realizada.  

Este ano foi repleto de conquistas e de aprendizagens para mim, não só a nível 
profissional mas também a nível pessoal, ou seja, cresci como pessoa e como 
profissional. 

No inicio do estágio estava convicta que ia marcar a diferença na vida dos clientes do 
CAO muito sinceramente não sei se foi o que aconteceu. Mas a convicção que tenho 
agora é que os clientes do CAO marcaram a diferença na minha vida, ajudaram-me a 
crescer como profissional e mostraram-me um mundo que passei a gostar. Por isso, 
sinto-me no dever de agradecer a todos aqueles que me deram a oportunidade de “entrar 
no seu mundo” e de aprender com eles.  
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Anexo I – Actividade Motora Adaptada – Ficha de Monitorização 

 

 



Relatório de Estágio 2011 

 

Centro de Educação Para o Cidadão Deficiente |  
 

78 

Anexo II – Actividade Motora Adaptada/ Natação Adaptada – Ficha Monitorização 

 

 

 



Relatório de Estágio 2011 

 

Centro de Educação Para o Cidadão Deficiente |  
 

79 

Anexo III – Actividade Motora Adaptada/ Terapia Ocupacional, Equitação 
Terapêutica – Ficha de Avaliação 
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Planeamento do Ginásio – Unidade C 

 

Clientes:  

 

Unidade:  

Data:  Duração: 60min 

Actividades Descrição Objectivos Estratégias Duração Materiais Observações 

 

Ritual de 

Entrada e 

Conversa 

inicial 

 

Os utentes têm de 

identificar o seu nome, 

coloca-lo na tabela e 

marcar a sua presença. 

Em seguida, os utentes 

e a estagiária 

encontram-se dispostos 

em círculo. Quem tiver 

a bola deve partilhar 

com o grupo uma 

actividade que tenha 

realizado durante a 

semana. 

 

 

- Memória;  

- Coordenação;  

- Atenção;  

-Comunicação;  

- Interacção de 

grupo.  

 

- Instrução 

verbal. 

 

5 min  

 

- Bola 

 

A dinâmica da 

conversa inicial foi 

respeitada. 

 

Activação 

Geral 

 

 

Actividade I - Os 

utentes realizam corrida 

à volta do ginásio, 

mobilização dos 

membros superiores, 

 

- Mobilização 

geral; 

- Coordenação 

motora; 

- Atenção. 

 

- Instrução 

verbal; 

- Feedback; 

- Demonstração. 

 

10 min 

 

- Aparelhagem; 

- CD de música. 

 

A primeira 

actividade da 

activação geral 

correu bem. Foi 

necessário recorrer 
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andam em bicos dos 

pés e sobre os 

calcanhares. Em 

seguida, continuam a 

andar à volta do ginásio 

com passadas (passos 

muito grandes ou muito 

pequenos) e 

velocidades distintas 

(muito depressa ou 

muito devagar). 

Actividade II - “O jogo 

dos arcos” - Os 

utentes estão dispersos 

pelo ginásio, no chão 

estão um conjunto de 

arcos espalhado. O 

número de arcos é 

inferior ao número de 

utentes. Quando a 

música estiver a tocar 

os utentes devem 

deslocar-se pelo 

ginásio da forma que 

quiserem. No momento 

em que a música pára 

têm de se colocar 

dentro de um arco. O 

utente que não estiver 

à demonstração 

para algumas das 

indicações dadas. A 

segunda actividade 

correu sem 

qualquer tipo de 

problemas. 
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dentro de um arco é 

eliminado do jogo. 

 

 

 

“ Água, terra e 

ar” 

 

Será marcada uma 

linha no chão do 

ginásio, os utentes 

devem colocar-se ao 

lado da linha. Quando a 

estagiária mencionar a 

palavra “água”, os 

utentes devem de 

passar para o outro 

lado da linha com um 

salto a pés juntos. Se a 

estagiaria disser a 

palavra “ar”, os utentes 

saltam a pé coxinho 

mas permanecem no 

mesmo local. Quando a 

palavra “terra” for 

mencionado os utentes 

voltam a posição inicial.  

 

- Motricidade 

global; 

- Atenção; 

- Memória; 

- Coordenação 

motora. 

 

- Instrução 

verbal; 

- Feedback; 

- Demonstração. 

 

10 min. 

  

Esta actividade não 

correu muito bem. 

Apesar de já ter 

sido realizada 

algumas vezes os 

utentes ainda 

baralham um pouco 

os movimentos 

associados as 

palavras. Foi 

necessário recorrer 

à demonstração. 

 

“Acções 

rápidas” 

 

Os utentes estão 

posicionados no ginásio 

de modo a poderem ver 

toda a gente. A 

 

- Atenção; 

- Coordenação 

motora; 

- Memória.  

 

- Instrução 

verbal; 

- Demonstração; 

- Feedback. 

 

10 min. 

  

Numa fase inicial 

desta actividade as 

utentes foram 

lideradas e correu 
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estagiária faz uma 

pequena mímica e 

todos têm de imitar. Em 

seguida, cada um dos 

utentes faz um 

movimento e o grupo 

terá de imitar o 

movimento realizado. 

tudo bem. Na 

segunda fase a 

actividade foi 

liderada pelas 

utentes e nessa 

altura as coisas já 

não correram tão 

bem. Algumas das 

utentes não sabiam 

o que fazer para os 

colegas imitarem. 

 

“Dança livre” 

 

Os utentes devem 

movimentar o corpo e 

os lenços consoante o 

significado que a 

música tem para eles.  

 

- Coordenação 

motora; 

- Expressão 

dramática; 

 

- Instrução 

verbal; 

- Demonstração. 

 

10 min. 

 

- Aparelhagem; 

- CD de música; 

- Lenços. 

 

Esta actividade foi 

bem aceite pelos 

utentes, no entanto 

os movimentos 

realizados foram 

limitados. A timidez 

dos utentes era 

notória.  

 

Retorno à 

calma 

 

Esta actividade destina-

se a proporcionar uma 

situação em que os 

utentes possam 

descontrair, não 

calmamente, mas muito 

alto e com toda a força. 

Os utentes estão 

 

- Aliviar a tensão. 

 

- Instrução 

verbal; 

- Feedback; 

- Demonstração. 

 

10 min. 

 

  

 

 

 

Não Realizado. 
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Informações relevantes: 

A M. A. não queria realizar o ritual de entrada mas lá acabou por faze-lo. Na conversa inicial a M. A. também se recusou a participar mas 

acabou por ser convencida. No resto da sessão a recusa foi constante e em algumas actividades a utentes nem participou. Acabou a 

sessão com uma avaliação negativa do seu comportamento. 

 

 

 

 

 

dispostos 

aleatoriamente pelo 

ginásio e a cada uma 

das diferentes emoções 

será associado um 

som. 

 

Conversa final 

e Ritual de 

saída  

 

A estagiária questiona 

os utentes sobre as 

actividades 

desenvolvidas ao longo 

da sessão. Em seguida, 

avaliam o seu 

comportamento na 

sessão. 

 

 - Memória; 

 - Comunicação 

e a interacção de 

grupo. 

 

Instrução verbal. 

 

5min. 

  

A dinâmica da 

actividade não foi 

respeitada.  
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Planeamento Ginásio – Unidade A  

 
Cientes:  

 
Unidade:  

Data: Duração: 50min 

Actividades Descrição Objectivos Estratégias Duração Materiais Observações 

 

Circuito 

 

Estação 1 – “ZigZag” -Os 

utentes devem contornar os 

pinos. 

 Estação 2 – 

“Deslocamentos”- Os 

utentes devem ultrapassar 

os colchões que se 

encontram no chão dá 

forma que for solicitada. 

 Estação 3 – Os utentes 

devem passar de um arco 

para o outro de forma 

ordenada. 

Estação 4 – Os utentes 

devem passar por cima de 

quatro obstáculos sem os 

derrubar, de forma 

ordenada. 

 

 

- Coordenação 

motora; 

- Coordenação 

óculo-manual; 

- Motricidade global; 

- Estruturação 

Espácio-temporal. 

 

- Demonstração;  

- Instrução 

verbal; - 

Feedback; 

 - Apoio/Ajudas 

físicas;  

- Complexificar 

para quem já 

fizer bem a 

proposta 

inicialmente. 

 

25 min. 

 

- Pinos; 

- Varas;  

- Arcos;  

- Colchões.  

 

 

. 
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Cognição 

 

Identificação – Os utentes 

devem fazer corresponder a 

cor dos arcos a, cor dos 

pinos e a cor das 

tartarugas.  

 

- Coordenação óculo 

– manual;  

- Associação de 

cores;  

 - Atenção. 

 

- Demonstração;  

- Instrução 

verbal; - 

Feedback;  

- Apoio/Ajudas 

físicas; 

 

15 min. 

 

- tartarugas;  

- arcos; 

- pinos. 

 

 

 

Retorno à 

calma 

 

Os utentes vão deitar-se 

sobre os colchões e os 

técnicos de estão a 

participar na sessão vão 

realizar massagem com 

uma bola. 

 

- Noção corporal; 

- Descontracção 

tónico – muscular.  

 

- Feedback 

verbal. 

 

10 min. 

 

-Aparelhagem; 

- CD de 

música;  

- Colchões; 

- Bolas. 
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Planeamento Natação 

Clientes:  Unidade:  

Data: Duração: 50 min 

 

Actividades Descrição Objectivos Estratégias Duração Materiais Observações 

 
“Golfinho 
colorido” 

 

Os utentes 

deverão estar 

encostados à 

borda da piscina. 

Os materiais 

estão dispostos 

ao longo do fundo 

da piscina. No 

momento em que 

for solicitado pela 

estagiária os 

utentes devem ir 

buscar um 

objecto da cor 

pedida. 

 

- Atenção; 

- Controlo 

respiratório; 

 

 

 

- Instrução verbal; 

- Feedback. 

 

- 10 min 

 

- Sapos; 

- Flores. 

 

 
“ Gincana” 

 
Os utentes 

deverão estar 
encostados a 

borda da piscina. 
Os rolos de 
encontra-se 
dispostos ao 

 
- Deslocamentos 
dentro de água; 

- Controlo 
respiratório; 

 

 

- Instrução verbal; 

- Feedback. 

 

- 10 min 

 
- Rolos. 
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longo da piscina. 
Ao sinal da 

estagiária os 
utentes devem 
ultrapassar os 

rolos de formas 
distintas (passar 

por cima e passar 
por baixo). 

 
“ Corrida dos 

sapos” 

 
Serão formadas 

duas equipas. Os 
utentes das duas 
equipas deverão 
estar encostados 

a borda da 
piscina. Ao sinal 

da estagiária 
devem nadar até 
aos sapos que se 

encontram no 
fundo da piscina, 
apanha-lo e voltar 
a posição inicial. 

 
- Atenção; 

- Deslocamento 
dentro de água;  

 
- Instrução verbal; 

- Feedback. 

 
15 min 

 
- Sapos. 

 

 
“Jogo do rolo” 

 
Serão formadas 
duas equipas. 
Estas estão 

posicionadas em 
locais distintos da 

piscina, a 
estagiária 

encontra-se a 
uma distância 

 
- Atenção; 

- Deslocamentos 
dentro de água; 

- Estilos de 
natação. 

 

 
- Instrução verbal; 

- Feedback. 

 
10 min 

 
- Rolo. 
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igual das duas 
equipas. A cada 

utente é atribuído 
o número, quando 
esse número for 
mencionado os 
utentes devem 
dirigir-se ate o 
local onde se 

encontra a 
estagiária. O 

primeiro utente a 
tocar no rolo 

“ganha”. 
 

“Retorno à 
calma” 

 
É dado um rolo a 

cada um dos 
utentes. Estes 

devem coloca-los 
na cintura e ficar 

em decúbito 
dorsal. Em 

seguida, devem 
realizar pequenos 
movimentos com 
os braços e as 

pernas. 

 
- Descontracção 

muscular.  

 
- Instrução verbal; 

- Feedback. 

 
5 min. 

 
- Rolos. 
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Planeamento Equitação 

Cliente:                                                                                         Unidade: B4 

Data:                                                                                         Duração: 15 min 

 

Actividades Descrição Objectivos Estratégias Duração Material 

 

Ritual de entrada 

 

A utente deve 

cumprimentar as 

pessoas que irão 

participar na sessão 

e deve dizer o nome 

do cavalo. 

 

- Desenvolver o 

respeito pelos outros; 

- Promover a 

comunicação verbal. 

 

- Instrução verbal; 

- Feedback. 

 

2 min. 

 

 
Actividade 1  

 
O utente deve tocar 
no cavalo na parte 

da frente com a mão 
direita e na parte de 

trás com a mão 
esquerda. 

 
- Desenvolver a 

lateralidade. 

 
- Instrução verbal; 

- Feedback. 

 
1 min. 

 

 

Activação geral 

 

Rotação dos braços 

para à frente e para 

trás; extensão dos 

MS para a frente e 

para cima. 

 

 

- Mobilização geral; 

- Cumprimento de 

regras. 

 

- Instrução verbal; 

- Feedback. 

 

1 min. 

 

 
Actividade 2 

 
O utente deve de 

seguir um conjunto 

 
- Lateralidade; 

 
- Instrução verbal; 

- Feedback. 

 
3 min. 
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de indicações dadas 
pela estagiária. 

Colocar as mãos nos 
ombros, a mão 
direita atrás das 
costas e a mão 

esquerda na barriga, 
a mão esquerda no 

ombro e a mão 
direita nas costas. 

- Atenção; 

- Cumprimento de 

regras. 

 

 

Actividade livre  

 

A utente deve 

escolher o 

andamento do cavalo 

que deseja (deve 

verbalizar). 

 

- Linguagem verbal; 

- Tomada de iniciativa; 

- Reajustamentos 

posturais; 

- Reequilibrações; 

- Auto – confiança. 

 

- Instrução verbal; 

- Feedback. 

 

2 min. 

 

 
Actividade 3  

O cliente deve 

realizar um conjunto 

de instruções dadas 

pela estagiária: 

-o avião; 

- o helicóptero; 

- o macaquinho 
chinês; 

 
- Cumprimento de 

regas; 

- Postura; 

- Equilíbrio. 

 
- Instrução verbal; 

- Feedback; 
- Demonstração. 

 
4 min. 

 

 

Actividade livre  

A cliente deve 

escolher o 

andamento do cavalo 

que deseja (deve 

- Linguagem verbal; 

- Tomada de iniciativa; 

- Reajustamentos 

posturais; 

 

- Instrução verbal; 

- Feedback. 

 

2 min. 
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verbalizar). - Reequilibrações; 

- Auto – confiança. 
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Anexo V – Relatório de Sessão 

Descrição da sessão 

A sessão de equitação teve uma duração aproximada de 15 minutos. A estruturação da 

sessão consistiu no ritual de entrada, o “aquecimento” e “sequência de actividades” 

(corpo da sessão). 

1º Momento: Ritual de entrada 

Duração: 2 minutos 

Descrição: Nesta actividade o/ a cliente tem de dizer o nome do cavalo que vai montar, 

dar “bom dia” à equitadora e depois montar.   

Aspectos trabalhados: Desenvolver o respeito pelos outros.  

Observações: A E. C. quando chegou perto do cavalo e da equitadora perguntou como 

se chamava o cavalo, foi precisou lembra-la a dar “bom dia”. Desta forma, a E. C 

cumprimentou a equitadora, depois perguntou como se chamava e apresentou. Depois 

dirigiu-se para as escadas, montou sozinha, quando estava em cima do cavalo disse a 

equitadora que estava pronta e o cavalo já podia andar. 

2º Momento: “Aquecimento” 

Duração: 5 minutos 

Descrição: Na fase inicial desta actividade a cliente tem de dar algumas voltas com as 

mãos nas argolas, depois faz uma “festa” na parte da frente do cavalo e outra na parte 

detrás. A fase seguinte é fazer rotação dos braços para trás. 

Aspectos trabalhados: Controle da impulsividade e mobilização geral 

Observações: A E.C quando chega ao local onde vai ser dada a sessão começa logo a 

pedir para fazer alguma coisa é necessário dizer-lhe que pare e coloque as mãos nas 

argolas. Depois de colocar as mãos novamente nas argolas é iniciada a contagem, a E. 

C. só tirou as mãos das argolas quando a contagem chegou a dez (10). Em seguida, foi 

pedido para a E. C. fazer uma “festa” no cavalo o que ela fez sem qualquer problema. A 

parte seguinte da actividade foi a rotação dos braços, a E.C começou a realizar a 

actividade e foi iniciada novamente a contagem, só parou o movimento quando a 

contagem chegou a dez.  

3.º Momento: “Sequência de Actividades” 

Duração: 8 minutos 
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Descrição: Na primeira actividade a cliente tem de realizar uma serie de movimentos 

pedidos, que são: o “avião”, o “macaquinho do chinês” e o “helicóptero”. Na segunda 

actividade a cliente tem de seguir um conjunto de indicações dadas, tais como: “coloca 

uma mão na cabeça e a outra na cintura”, “colocas as duas mãos atrás das costas”, entre 

outras. 

Aspectos trabalhados: Desenvolver o cumprimento de indicações, Desenvolver a 

postura, desenvolver o equilíbrio e controlo da impulsividade. 

Observações: Na primeira actividade foi pedido a E. C que realiza-se o “avião” o que ela 

fez de imediato, mas foi necessário corrigir a posição das mãos. Depois da correcção foi 

iniciada a contagem e a E. C. só deixou de realizar o movimento quando a contagem 

chegou a dez. O mesmo aconteceu com o “macaquinho do chinês”. No entanto quando 

foi pedido o “helicóptero” as dificuldades foram maiores, a E. C. não consegue coordenar 

a rotação do tronco com a rotação da cabeça, apesar das correcções o movimento não 

foi realizado na perfeição.  

Na segunda actividade a E.C. teve alguma dificuldade em seguir as indicações dadas foi 

necessário repetir as indicações algumas vezes. Depois foi adoptada a estratégia de dar 

uma instrução de cada vez. Sempre que foi dada uma indicação era iniciada a contagem 

para a E.C. dar continuidade ao que foi pedido. 

Após a realização das actividades a cliente desmontou, despediu-se da equitadora e 

também do cavalo. 
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Anexo VI – Actividades da Prova de Orientação 

Prova de Orientação – Proposta de Actividades 

1. Actividades Cognitivas 

 

1.1 – Qual dos animais não vive na floresta? 

 

  A – Alce     B – Orangotango 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

  C – Onça                                                    D - Baleia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 – Qual das seguintes cores não se encontra na imagem? 

 

A – Preto  

B – Vermelho 

C – Branco 

D - Verde 
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1.3 – Quantos animais estão na figura? 

 

A – Quatro (4)  

B – Três (3)  

C – Um (1) 

D – Cinco (5) 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 – Como se chama o animal que está na figura? 

 

A – Orangotango  

B – Elefante 

C – Papagaio  

D – Javali  

 

 

1.5 – Quantas borboletas tem a imagem? 

 

A – Sete (7)  

B – Oito (8)  

C - Quinze (15) 

D – Doze (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 – Onde vive o animal da figura? 
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A – Nas Arvores 

B – No rio  

C – Em tocas  

D – Em grutas  

 

 

 

 

 

 

 

1.7 – Qual dos pássaros é preto e vermelho? 

  

A -                                                                          B -  

  

 

 

 

 

 

 

C - 

    

 

 

 

 

D - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 - Qual das imagens não é uma floresta? 
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A -                                                             

 

 

 

 

 

 

B -  

 

 

 

 

 

 

 

 

C - 

 

 

 

 

 

 

 

D -  
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2. Actividades Psicomotoras 

2.1 – Circuito 

  

 

 

 

 

 

 

 

         : 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.2 - Os utentes devem reproduzir a imagem com os materiais disponíveis. 

 

 

 

 

 

  

  

 

2.3 – Bowling 
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2.4 - Tiro ao alvo 
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Anexo VII – Mapa da Prova de Orientação 
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Anexo VIII – Actividades Finais da Prova de Orientação 

Prova de Orientação – Proposta de Actividades 

Jogos finais 

1. Malha 

   

  

2. Andas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Corrida dos sacos 
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4. Corrida a pés juntos 

 

 
 

5. Bola à cintura 

6. O jogo do arrastão 
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Anexo IX – Ficha de Inscrição da Prova de Orientação 

8ª CAMINHADA DE ORIENTAÇÃO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Instituição: _____________________________________ 

 

Responsável: _______________________________________ 

 

Contactos - Tel:_________________  Fax: _________________ 

 

Nº de acompanhantes (técnicos): _______  

 

Hora de chegada prevista: ______________________ 

 

 

 Nome 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

Nota: O almoço será da responsabilidade de cada instituição. 
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8ª Caminhada de Orientação 
Regulamento Geral 

 
 

1- Descrição da Actividade 

A actividade irá decorrer no dia 29 de Março, num local a definir. Será composta por um único 

percurso com cerca de 4km. 

Ao longo da prova os participantes terão que encontrar pontos identificados por balizas de 

sinalização adaptadas e serão propostas tarefas de carácter motor e/ou cognitivo. Depois das 

tarefas serem realizadas com sucesso, será colocada uma marca na folha de prova como 

comprovativo da passagem em cada estação.  

 

O tema para este ano será a Floresta uma vez que 2011 é o seu ano Internacional. Cada 

instituição poderá abordá-lo com os seus clientes, pois na prova surgirão questões com base 

nesta temática. 

 

2- Localização e Horários 

10:00 – Chegada ao local de partida do percurso; 

10:15 – Briefing a cada grupo e início da caminhada (as partidas serão dadas com intervalos 

de 2 minutos e por ordem de chegada); 

13:00/13:30 – Final da actividade e entrega das medalhas e troféus aos participantes. 

 

3- Normas Gerais 

3.1 – Os participantes deverão trazer vestuário e calçado adequados à actividade, não 

esquecendo a irregularidade do terreno e o clima instável da zona; 

3.2 – As equipas devem trazer protector solar e chapéus para os participantes; 

3.3 – Os almoços serão da responsabilidade de cada instituição; 

3.4 – A organização não garante a existência de casas de banho; 

3.5 – A organização não se responsabiliza por qualquer acidente que possa ocorrer com os 

participantes no decorrer da actividade; 

3.6 – Cada instituição é responsável, em caso de acidente, por accionar o seu seguro de 

acidentes pessoais relativo aos utentes e técnicos acompanhantes. 
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Nota: O percurso tem uma duração aproximada de 2 horas, com alguns desníveis de terreno, 

pelo que solicitamos que tenham este facto em conta na selecção dos participantes.  
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Anexo X – Noticia sobre a Prova de Orientação 

 


