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As sessões de Hidroginástica foram dinamizadas pela estagiária e pela Técnica de 
Educação Especial e Reabilitação do FSO Lisboa. No início da intervenção ambas 
acordaram que o planeamento das atividades seria feito alternadamente, tendo a 
estagiária ficado responsável pelo planeamento das sessões apresentadas 
seguidamente. O planeamento destas sessões foi bastante complicado, na medida em 
que os clientes que habitualmente as frequentavam, tinham capacidades muito 
distintas ao nível das capacidades em meio aquático. 
 
 
 
1ªSessão de Hidroginástica 
 
Data: 9 de Janeiro de 2013 
Horário: 11h45-12h30 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Intervenientes:  

 FP; LS; RJ; FV; JC; PA; 
 Técnica de Educação Especial e Reabilitação Mafalda Príncipe 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
Esta sessão foi uma sessão dedicada à avaliação final, tendo a estagiária ficado 
responsável pelo preenchimento da escala de avaliação para o meio aquático, 
enquanto a técnica dinamizada a sessão, utilizando exercícios orientados para as 
questões presentes no instrumento de avaliação. 
No caso dos clientes que não estavam presentes, a avaliação foi realizada de acordo 
com a observação realizada durante as seguintes sessões. 
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Planeamento nº2 
Data: 23 de Janeiro de 2013 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Duração: 45 minutos   
Horário: 11h45 – 12h30 
 
 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivos Descrição Critérios de Êxito Estratégias Material Duração 

Entrada na 
água 

- Melhorar a capacidade 
de, de pé no bordo da 
piscina, saltar de pés. 
Melhorar a capacidade 
de, de pé no bordo da 
piscina, mergulhar de 

cabeça. 

Os clientes deverão entrar 
na piscina, através de 

mergulho de cabeça, na 
parte da piscina com maior 
profundidade. Os clientes 
que apresentem maiores 

dificuldades deverão entrar 
na piscina saltando de pé do 
bordo da piscina, ou pelas 
escadas, na parte menos 

profunda da piscina. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Ouvir as 
indicações dadas 
pelas técnicas; 
Se posicionar 

corretamente, de 
modo a 

conseguirem 
mergulhar de 
cabeça para 

dentro da piscina; 
mergulhar 

corretamente de 
modo a não entrar 
de chapa dentro 

de água. 

Instrução 
verbal; 

demostração; 
reforço verbal; 

feedback 
verbal; ajuda 

física no 
posicionament

o antes do 
salto 

- 5 Minutos 

Aquecimento 

- Ativação muscular; 
Preparação do 

aparelho 
cardiovascular para as 

atividades. 

Um dos clientes deverá 
voluntariar-se para dinamizar 

o exercício. Ao longo do 
exercício deverá dirigir o 

grupo, realizando exercícios 
de ativação muscular, 
passando por todos os 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Voluntariar-se para 
dinamizar o 
exercício; 

organizar o 

Instrução 
verbal; 

demonstração
; reforço 
verbal 

. 5 Minutos 
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grupos musculares (da 
cabeça aos pés) 

 
Nota: Se necessitar de 

ajuda, os colegas podem 
ajudar. 

exercício, de modo 
que todos os 

grupos musculares 
sejam ativados; 

ouvir as críticas e 
sugestões dos 

colegas. 

Momento 
fundamental 

Exercícios de 
deslocament
o em meio 
aquático 

Promover a 
capacidade de se 

deslocar em decúbito 
ventral com batimento 

de pernas/braços, com/ 
sem apoio; 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar em decúbito 
dorsal com batimento 

de pernas/braços, 
com/sem apoio; 

 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar de acordo 

com os vários estilos 
propostos na natação; 

 

Os clientes deverão realizar 
exercícios de deslocamento 
em meio aquático, de acordo 

com os vários estilos 
propostos na natação (crawl, 

costas, bruços, mariposa) 
 

Nota: os clientes com 
maiores dificuldades deverão 
treinar apenas o batimento 

de pernas ou de braços, em 
decúbito dorsal e em 

decúbito ventral, com ou 
sem apoio de objetos. 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de se 
deslocar em meio 

aquático, de 
acordo com as 

suas capacidades, 
tentando, sempre 

que possível, 
novos tipos de 
deslocamento; 
esperar que os 

colegas terminem 
os exercícios 

sugeridos, para 
depois receberem 
novas indicações; 
circular pelo lado 
direito da pista, 

não ultrapassando 
os colegas. 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal; 
feedback 
verbal. 

Pranchas 
e 

flutuadore
s de 

natação 

10 Minutos 

 

“Rola na 
água” 

Promover a 
capacidade de realizar 
um enrolamento 
horizontal com e sem 
apoio. 

 

Os clientes deverão, um de 
cada vez, na parte de menor 
profundidade da piscina, 
realizar enrolamentos 
horizontais, com ou sem 
ajuda.  
 

Notas: Os clientes com 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Realizar o 

enrolamento 
horizontal com ou 
sem apoio; realizar 

o enrolamento 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal; 
feedback 
verbal; 

Ajuda física 
(por parte dos 

colegas) 

- 15 Minutos 
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menos dificuldades podem 
ajudar os clientes com 
maiores dificuldades. 

horizontal na parte 
menos profunda 

da piscina;  
Ajudar os colegas 

com maiores 
dificuldades na 
realização da 

atividade 

Retorno à 
calma 

- Promover a 
capacidade de flutuar 
em decúbito dorsal 

com o apoio de 
objetos; 

Promover a 
capacidade de flutuar 
em decúbito dorsal 

sem apoio; 
 

Os clientes devem espalhar-
se pela pista, flutuando em 
decúbito dorsal, de olhos 

fechados. 
 

Nota: os clientes que não 
conseguem flutuar, podem 
realizar a atividade com o 

apoio de esponjas 
flutuadoras 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Flutuar com/sem 
apoio, de olhos 

fechados; 
Manifestar sinais 
de relaxamento 
muscular geral 

Instrução 
verbal 

Esponjas 
flutuadora

s 

5 Minutos 

Saída da 
água 

 

- Melhorar a capacidade 
de sair da água pelas 
escadas sem ajuda. 

 

Os clientes deverão sair da 
piscina, pelas escadas, na 

parte da piscina com menor 
profundidade. 

Nota: os clientes mais 
autónomos podem sair pela 

parte com maior 
profundidade. 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de sair da 
água sem a ajuda 

de ninguém 

Instrução 
verbal; 

feedback 
verbal. 

. 5 Minutos 
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2ªSessão de Hidroginástica 
 
Data: 23 de Janeiro de 2013 
Horário: 11h45-12h30 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Intervenientes:  

 FP; LS; RJ; JC; FV; PA; 
 Técnica de Educação Especial e Reabilitação Mafalda Príncipe 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
Esta sessão foi a primeira a ser planeada pela estagiária. Antes da entrada na água, a 
técnica e a estagiária esperaram que chegassem todos os clientes. Presentes todos 
os clientes, à exceção do cliente FP, que chegou atrasado porque não sabia da sua 
touca, foi dado início à sessão, foi solicitado que os clientes entrassem na água 
através de mergulho de cabeça na parte mais profunda da piscina. Os clientes LS, RJ, 
JC, FV e PA foram capazes de realizar esta entrada, no entanto, os clientes JC e PA 
fizeram-no com mais dificuldades, e com menor êxito, entrando de chapa dentro de 
água. Desta forma, foi-lhe pedido que repetissem, desta vez com as devidas 
correções. Não executaram o exercício perfeitamente, mas tentaram melhorar alguns 
aspetos. O cliente FP teve que realizar a entrada na água sentado no bordo da 
piscina, pois referiu não ser capaz de entrar de outra forma.  
Com todos os clientes dentro da piscina, procedeu-se ao exercício de aquecimento. 
Foi pedido a um dos clientes que se voluntariasse para dinamizar a atividade, dirigindo 
o grupo na realização de exercícios de ativação muscular. O cliente FV voluntariou-se 
prontamente, e logo começou a realizar o exercício, posicionando-se em frente aos 
colegas, de modo que estes o conseguissem ver bem. As técnicas foram dando 
alguma orientação, de modo que este não se esquecesse de nenhum grupo muscular. 
Esta atividade decorreu com bastante sucesso.  
Terminado o exercício de aquecimento, passou-se imediatamente ao momento 
fundamental da sessão, em que os clientes foram divididos pelas várias pistas. Os 
clientes FP, JC e PA ficaram na pista mais próxima do bordo da piscina, e os clientes 
LS; FV; RJ ficaram na pista seguinte.  
Nesta sessão, e uma vez que o cliente FP tinha bastantes dificuldades ao nível da 
adaptação ao meio aquático, a técnica ficou a acompanhá-lo individualmente, ficando 
a estagiária responsável pela dinamização da atividade com o resto do grupo.  
Os exercícios realizados com o cliente FP foram essencialmente ao nível da 
respiração, e ao nível do batimento de pernas com apoio de um material. 
Aos restantes clientes foram dadas indicações relativas a exercícios de deslocamento 
em meio aquático, sendo que inicialmente o exercício proposto foi que realizassem 
duas piscinas em estilo Crawl. Foi pedido aos clientes que tivessem respeito pelos 
colegas, não os ultrapassando, mantendo-se sempre e circular pelo lado direito da 
pista, em ambos os sentidos. O cliente FV terminou o exercício bastante rápido, tendo 
sido sugerido que nadasse mais duas piscinas no mesmo estilo. Os clientes acedeu 
ao pedido tranquilamente. À medida que os restantes clientes iam acabando, a 
estagiária pediu que, desta vez, realizassem duas piscinas em estilo Costas. O cliente 
FV terminou novamente bastante primeiro que os colegas, tendo-lhe sido sugerido 
novamente que realizasse mais duas piscinas. Acedeu novamente. Em seguida, foi 
sugerido que nadassem duas piscinas em estilo Bruços. Ao cliente FV foi dada a 
instrução que deveria nadar quatro piscinas, de modo a não ter que ficar à espera dos 
colegas. Os clientes manifestaram ter conhecimento dos vários estilos sugeridos 
(Crawl, Costas e Bruços), no entanto alguns manifestaram algumas dificuldades, 
nomeadamente os clientes RJ e PA, a quem foi sugerido que trabalhassem os 
movimentos dos membros inferiores, com a ajuda de uma prancha flutuadora.  
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Foi também uma atividade que se realizou com sucesso, apesar dos diferentes níveis 
em que os clientes se encontravam. Foi importante para a estagiária ter que adaptar 
os exercícios às necessidades dos vários clientes presentes. 
Em seguida, realizou-se uma atividade com o grupo todo, incluindo o cliente FP. A 
atividade designava-se como “Rola na água”. Os clientes tinham que realizar, um de 
cada vez, exercícios de rotação horizontal na água. Após a explicação realizada, os 
clientes FV e JC realizaram a atividade com sucesso. Os clientes RJ, PA, e LS 
necessitaram de um pouco mais de tempo, tendo sido inicialmente necessária a ajuda 
dos colegas. Após algumas repetições com ajuda, estes quase conseguiram realizar o 
exercício corretamente. O cliente FP não foi capaz de realizar o exercício, nem com a 
ajuda de dois colegas (um colega de cada lado), que o estavam a segurar, uma vez 
que este tinha grandes dificuldades em molhar a cara e em controlar a respiração. 
Após este exercício, foi realizado um breve momento de retorno à calma. Foi 
distribuída uma esponja flutuadora a cada cliente, de modo que conseguissem flutuar 
em decúbito dorsal, de olhos fechados, distribuídos ao longo da pista. O cliente FV 
disse imediatamente que não necessitava de esponja, e o cliente FV não conseguiu 
realizar a atividade apenas com uma esponja, tendo-lhe sido fornecida uma segunda. 
Desta forma, conseguiu realizar o exercício com pouco sucesso, não tendo 
manifestado quaisquer sinais de relaxação muscular, na medida em que estava 
bastante contraído enquanto tentava realizar a atividade. 
Terminado este exercício, foi pedido aos clientes que saíssem da água, de modo a 
terminar a sessão. 
Os clientes FV, LS e RJ saíram pelas escadas, na parte mais profunda a piscina Os 
restantes optaram por sair pela escada que se encontrava na parte menos profunda 
da piscina. O cliente FP apresentou algumas dificuldades ao nível da coordenação no 
momento da saída, uma vez que não conseguiu organizar-se de modo a conseguir 
sair pela escada, com a esponja flutuadora na mão, uma vez que a estagiária que 
cada cliente arrumassem a esponja flutuadora que tinha utilizado, assim como o 
restante material utilizado na sessão. 
Este pedido de arrumação de material serviu para dar aos clientes um sentimento de 
responsabilização relativamente ao material que lhes tinha sido cedido para a 
atividade. 
Desta forma, foi dada por terminada a sessão e os clientes seguiram para os 
respetivos balneários. 
 
Nos balneários foi realizado um trabalho ao nível das Atividades da Vida Diária, uma 
vez que a clientes JC apresentava uma autonomia muito reduzida ao nível das 
questões da higiene pessoal e dos cuidados com o vestuário. 
No balneário masculino teria sido também importante a presença de um técnico, uma 
vez que o cliente FP tinha bastantes dificuldades ao nível da gestão do tempo, 
demorando demasiado a tomar banho e a vestir-se, tendo o grupo que ficar à sua 
espera. 
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Planeamento nº3 
Data: 13 de Fevereiro de 2013 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Duração: 45 minutos   
Horário: 11h45 – 12h30 
 
Momento da 

Sessão 
Nome da 
atividade 

Objetivos Descrição Critérios de Êxito Estratégias Material Duração 

Entrada na 
água 

- Melhorar a capacidade 
de, de pé no bordo da 
piscina, saltar de pés. 
Melhorar a capacidade 
de, de pé no bordo da 
piscina, mergulhar de 

cabeça. 

Os clientes deverão entrar 
na piscina, através de 

mergulho de cabeça, na 
parte da piscina com maior 
profundidade. Os clientes 
que apresentem maiores 

dificuldades deverão entrar 
na piscina saltando de pé do 
bordo da piscina, ou pelas 
escadas, na parte menos 

profunda da piscina. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Ouvir as 
indicações dadas 
pelas técnicas; 
Se posicionar 

corretamente, de 
modo a 

conseguirem 
mergulhar de 
cabeça para 

dentro da piscina; 
mergulhar 

corretamente de 
modo a não entrar 
de chapa dentro 

de água. 

Instrução 
verbal; 

demostração
; reforço 
verbal; 

feedback 
verbal; ajuda 

física no 
posicioname
nto antes do 

salto 

- 5 Minutos 

Aquecimento - Ativação muscular; 
Preparação do 

aparelho 
cardiovascular para as 

atividades. 

Um dos clientes deverá 
voluntariar-se para dinamizar 

o exercício. Ao longo do 
exercício deverá dirigir o 

grupo, realizando exercícios 
de ativação muscular, 
passando por todos os 
grupos musculares (da 

cabeça aos pés) 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Voluntariar-se para 
dinamizar o 
exercício; 

organizar o 
exercício, de modo 

que todos os 

Instrução 
verbal; 

demonstraçã
o; reforço 

verbal. 

. 5 Minutos 
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Nota: Se necessitar de 

ajuda, os colegas podem 
ajudar. 

grupos musculares 
sejam ativados; 

ouvir as críticas e 
sugestões dos 

colegas. 

Momento 
fundamental 

Exercícios de 
deslocament
o em meio 
aquático 

Promover a 
capacidade de se 

deslocar em decúbito 
ventral com batimento 

de pernas/braços, com/ 
sem apoio; 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar em decúbito 
dorsal com batimento 

de pernas/braços, 
com/sem apoio; 

 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar de acordo 

com os vários estilos 
propostos na natação; 

 

Os clientes deverão realizar 
exercícios de deslocamento 
em meio aquático, de acordo 

com os vários estilos 
propostos na natação (crawl, 

costas, bruços, mariposa) 
 

Nota: os clientes com 
maiores dificuldades deverão 
treinar apenas o batimento 

de pernas ou de braços, em 
decúbito dorsal e em 

decúbito ventral, com ou 
sem apoio de objetos. 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de se 
deslocar em meio 

aquático, de 
acordo com as 

suas capacidades, 
tentando, sempre 

que possível, 
novos tipos de 
deslocamento; 
esperar que os 

colegas terminem 
os exercícios 

sugeridos, para 
depois receberem 
novas indicações; 
circular pelo lado 
direito da pista, 

não ultrapassando 
os colegas. 

Instrução 
verbal; 
reforço 
verbal; 

feedback 
verbal. 

Pranchas e 
flutuadores 
de natação 

10 Minutos 

Atividade em 
grupo 

Percurso 
com 

obstáculos 

Melhorar a capacidade 
de ouvir as indicações 

das técnicas; 
Promover a 

capacidade de seguir 
instruções; 
Promover a 

capacidade respeitar 
regras; 

Melhorar a capacidade 

Os clientes deverão formar 
duas equipas. Em seguida, 

um elemento de cada equipa 
deverá percorrer ao mesmo 

tempo, um percurso com 
obstáculos ao longo da 

piscina (saltar por cima de 
um colchão, apanhar objetos 
debaixo de água; passar no 
meio de arcos, etc). Quando 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de: ouvir 
com atenção as 

indicações dadas 
pelas técnicas; 
questionar as 

técnicas no caso 
de dúvidas; seguir 

as instruções 

Instrução 
verbal; 
Reforço 
verbal. 

Colchões; 
arcos; 
argolas 

15 Minutos 
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de trabalho em equipa. 
 

o primeiro elemento chegar à 
outra extremidade da 

piscina, o seguinte elemento 
deve começar o percurso, e 

assim sucessivamente. A 
equipa que conseguir fazer 

com que todos os seus 
elementos cheguem primeiro 

à outra extremidade da 
piscina, vence o jogo. 

dadas; respeitar as 
regras da 

atividade; trabalhar 
em equipa, 

esforçando-se por 
realizar a atividade 

da melhor 
maneira, no menos 

tempo possível. 

Retorno à 
calma 

- Promover a 
capacidade de flutuar 
em decúbito dorsal 

com o apoio de 
objetos; 

Promover a 
capacidade de flutuar 
em decúbito dorsal 

sem apoio; 
 

Os clientes devem espalhar-
se pela pista, flutuando em 
decúbito dorsal, de olhos 

fechados. 
 

Nota: os clientes que não 
conseguem flutuar, podem 
realizar a atividade com o 

apoio de esponjas 
flutuadoras 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Flutuar com/sem 
apoio, de olhos 

fechados; 
Manifestar sinais 
de relaxamento 
muscular geral 

Instrução 
verbal 

Esponjas 
flutuadores 

5 Minutos 

Saída da 
água 

 

- Melhorar a capacidade 
de sair da água pelas 
escadas sem ajuda. 

 

Os clientes deverão sair da 
piscina, pelas escadas, na 

parte da piscina com menor 
profundidade. 

Nota: os clientes mais 
autónomos podem sair pela 

parte com maior 
profundidade. 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de sair da 
água sem a ajuda 

de ninguém 

Instrução 
verbal; 

feedback 
verbal. 

. 5 Minutos 
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3ªSessão de Hidroginástica 
 
Data: 13 de Fevereiro de 2013 
Horário: 11h45-12h30 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Intervenientes:  

 LS; MG; RJ; JC; FV; PA; 
 Técnica de Educação Especial e Reabilitação Mafalda Príncipe 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
 
Para começar a sessão, a técnica e a estagiária esperaram que todos os clientes 
estivessem presentes. Com todos os clientes presentes, foi solicitado que entrassem 
na água através de mergulho de cabeça na parte mais profunda da piscina. Todos os 
clientes foram capazes de realizar a entrada desta forma, no entanto os clientes LS, 
JC e PA apresentaram algumas dificuldades, tendo entrado de chapa dentro de água. 
Assim sendo, foi-lhes pedido que repetissem o exercício, desta vez com as devidas 
correções efetuadas, melhorando alguns aspetos. No entanto, apesar da ajuda no 
posicionamento realizada pela estagiária, nenhum destes três clientes conseguiu 
realizar o exercício adequadamente. A cliente MG teve que realizar a entrada na água 
mergulhando de pés na parte intermédia da piscina, uma vez que referiu não ser 
capaz de entrar na água pela parte mais profunda. 
Após o exercício de entrada na água, com todos os clientes na piscina, procedeu-se 
ao exercício de aquecimento. Foi solicitado a um dos clientes que se voluntariasse 
para a dinamização da atividade, de modo a dirigir o grupo na realização de exercícios 
de ativação muscular. O cliente FV voluntariou-se prontamente para tal. No entanto, e 
uma vez que o cliente já tinha dinamizado este exercício numa das últimas sessões, 
optou-se por que fosse outro cliente a realizar esta atividade, na medida em que seria 
importante que todos tivessem oportunidade de dinamizar tal atividade. Desta forma, o 
cliente LS voluntariou-se para dinamizar a atividade. Começou por se posicionar em 
frente aos colegas, de modo que estes o conseguissem ver bem. À medida que este a 
dinamizando a atividade, foi sendo dada alguma orientação por parte das técnicas, de 
maneira que nenhum grupo muscular fosse descurado. Esta atividade decorreu como 
previsto. 
Concluído o exercício de ativação corporal, seguiu-se o momento fundamental da 
sessão, em que os clientes foram distribuídos pelas duas pistas disponíveis. Os 
clientes MG, JC e PA ficaram na pista mais próxima do bordo da piscina, e os clientes 
RJ, FV e LS ficaram na pista do lado. Os exercícios realizados foram ao nível do 
deslocamento em meio aquático, sendo que inicialmente o exercício proposto foi que 
realizassem duas piscinas em estilo Crawl. Foi pedido aos clientes que tivessem 
respeito pelos colegas, não os ultrapassando, mantendo-se sempre e circular pelo 
lado direito da pista, em ambos os sentidos. O cliente FV foi alertado que, caso 
terminasse o exercício antes dos colegas podia nadar mais duas piscinas no mesmo 
estilo, e acabou por ser exatamente isso que aconteceu. Nos exercícios seguintes, em 
que foi pedido que fizessem o mesmo, mas em estilo Costas e Bruços, o mesmo 
aconteceu, acabando o cliente por perguntar às técnicas se podia nadar em estilo 
Mariposa (o cliente FV era o único que sabia executar este estilo). As técnicas 
acederam ao seu pedido, de modo que este não perdesse motivação na atividade, 
uma vez que acabava por terminar os exercícios antes dos colegas. Os clientes 
manifestaram ter conhecimento dos vários estilos sugeridos (Crawl, Costas e Bruços). 
Contudo, os clientes MG, RJ e PA apresentaram algumas dificuldades ao nível da 
coordenação dos movimentos das pernas e dos braços, tendo sido sugerido que 
trabalhassem apenas os movimentos dos membros inferiores, com a ajuda de 
pranchas flutuadoras. Apesar das dificuldades que os clientes apresentaram, esta 
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atividade realizou-se com sucesso, na medida em que permitiu às técnicas adaptar os 
exercícios propostos às necessidades dos vários clientes presentes. 
Seguidamente, realizou-se uma atividade com um percurso de obstáculos, em que o 
grupo se dividiu em duas equipas, o mais equilibradas possível. Com uma equipa em 
cada pista, os elementos de cada equipa de cada vez, percorreram, à vez, um 
percurso com obstáculos (saltar por cima de um colchão, apanhar objetos debaixo de 
água; passar no meio de arcos). A equipa cujos elementos todos chegaram primeiro à 
outra extremidade da piscina foi a equipa dos clientes FV, PA e JC. A cliente MG 
demorou bastante tempo a percorrer os obstáculos, acabando por atrasar a sua 
equipa. Apesar de terem perdido, os clientes da equipa da MG vivenciaram a derrota 
de um modo tranquilo, não tendo ficado aborrecidos por isso. Nessa medida, esta 
atividade foi bastante importante, uma vez que permitiu aos clientes vivenciar o 
espírito de equipa de forma saudável. 
Após este exercício, seguiu-se um breve momento de retorno à calma. Foi distribuída 
uma esponja flutuadora a cada cliente, para que estes pudessem flutuar em decúbito 
dorsal, de olhos fechados, distribuídos pela pista. O cliente FV referiu não necessitar 
da ajuda da esponja, e realizou o exercício sem apoio. a cliente MG teve alguma 
dificuldade em realizar o exercício, na medida em que não conseguiu flutuar 
corretamente em decúbito dorsal, estando grande parte do tempo em esforço. Outro 
elemento que não realizou a atividade com sucesso foi a cliente JC, que mostrou 
bastantes sinais de falta de concentração daquilo que tinha sido pedido, não tendo 
manifestado sinais de qualquer tipo de descontração. Os restantes clientes, no geral, 
aparentaram sinais de descontração muscular. Concluído este exercício, foi pedido 
aos clientes que saíssem da água, de modo a dar por terminada a sessão. A saída da 
água foi feita pelas escadas (uns pela parte mais profunda e outros pela parte menos 
profunda).  
No final, foi pedido aos clientes que arrumassem à sua esponja flutuadora, assim 
como o restante material utilizado na sessão, para que desta forma houvesse uma 
responsabilização do grupo relativamente ao material que lhes foi disponibilizado. 
Deste modo, foi dada por terminada a sessão e os clientes seguiram para o balneário. 
 
 
Nos balneários foi realizado um trabalho ao nível das Atividades da Vida Diária, uma 
vez que a clientes JC apresentava uma autonomia muito reduzida ao nível das 
questões da higiene pessoal e dos cuidados com o vestuário. 
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Planeamento nº4 
Data: 27 de Fevereiro de 2013 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Duração: 45 minutos   
Horário: 11h45 – 12h30 
 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivos Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Entrada na 
água 

- Melhorar a capacidade 
de, de pé no bordo da 
piscina, saltar de pés. 
Melhorar a capacidade 
de, de pé no bordo da 
piscina, mergulhar de 

cabeça. 

Os clientes deverão entrar 
na piscina, através de 

mergulho de cabeça, na 
parte da piscina com maior 
profundidade. Os clientes 
que apresentem maiores 

dificuldades deverão entrar 
na piscina saltando de pé do 
bordo da piscina, ou entrar 

pelas escadas, na parte 
menos profunda da piscina. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Ouvir as 
indicações dadas 
pelas técnicas; 
Se posicionar 

corretamente, de 
modo a 

conseguirem 
mergulhar de 
cabeça para 

dentro da piscina; 

Instrução 
verbal; 

demostração; 
reforço verbal; 

feedback 
verbal. 

- 5 Minutos 

Aquecimento 

- Ativação muscular; 
Preparação do 

aparelho 
cardiovascular para as 

atividades. 

Um dos clientes deverá 
voluntariar-se para dinamizar 

o exercício. Ao longo do 
exercício deverá dirigir o 

grupo, realizando exercícios 
de ativação muscular, 
passando por todos os 
grupos musculares (da 

cabeça aos pés) 
 

Nota: Se necessitar de 
ajuda, os colegas podem 

ajudar. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Voluntariar-se 
para dinamizar o 

exercício; 
organizar o 

exercício, de 
modo que todos 

os grupos 
musculares 

sejam ativados; 
ouvir as críticas e 

Instrução 
verbal; 

demonstração; 
reforço verbal. 

. 5 Minutos 
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sugestões dos 
colegas. 

Momento 
fundamental 

Exercícios de 
deslocament
o em meio 
aquático 

Promover a 
capacidade de se 

deslocar em decúbito 
ventral com batimento 

de pernas/braços, com/ 
sem apoio; 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar em decúbito 
dorsal com batimento 

de pernas/braços, 
com/sem apoio; 

 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar de acordo 

com os vários estilos 
propostos na natação; 

 

Os clientes deverão realizar 
exercícios de deslocamento 
em meio aquático, de acordo 

com os vários estilos 
propostos na natação (crawl, 

costas, bruços, mariposa) 
 

Nota: os clientes com 
maiores dificuldades deverão 
treinar apenas o batimento 

de pernas ou de braços, em 
decúbito dorsal e em 

decúbito ventral, com ou 
sem apoio de objetos. 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de se 
deslocar em meio 

aquático, de 
acordo com as 

suas 
capacidades, 

tentando, sempre 
que possível, 

novos tipos de 
deslocamento; 
esperar que os 

colegas terminem 
os exercícios 

sugeridos, para 
depois 

receberem novas 
indicações; 

circular pelo lado 
direito da pista, 

não 
ultrapassando os 

colegas. 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal; 
feedback 
verbal. 

Pranchas e 
flutuadores 
de natação 

10 Minutos 

 

Cambalhotas  Promover a 
capacidade de realizar 
um enrolamento 
vertical à frente com e 
sem apoio. 

 

Os clientes deverão, um de 
cada vez, na parte de menor 
profundidade da piscina, 
realizar um enrolamento 
vertical à frente sem apoio. 
Os clientes que 
apresentarem maiores 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Realizar o 

enrolamento 
vertical à frente 

com ou sem 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal; 
feedback 
verbal; 

Ajuda física 
(por parte dos 

Cordas que 
separam as 

pistas da 
piscina 

15 Minutos  
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dificuldades deverão tentar 
fazer o enrolamento vertical 
à frente apoiados na corda 
que separa as pistas da 
piscina. 
 
 
Notas: Os clientes com 
menos dificuldades podem 
ajudar os clientes com 
maiores dificuldades. 

apoio; realizar o 
enrolamento 

vertical à frente 
na parte menos 

profunda da 
piscina;  

Ajudar os 
colegas com 

maiores 
dificuldades na 
realização da 

atividade  

colegas) 

Retorno à 
calma 

- Promover a 
capacidade de flutuar 

em decúbito dorsal 
com o apoio de 

objetos; 
Promover a 

capacidade de flutuar 
em decúbito dorsal 

sem apoio; 
 

Os clientes devem espalhar-
se pela pista, flutuando em 
decúbito dorsal, de olhos 

fechados. 
 

Nota: os clientes que não 
conseguem flutuar, podem 
realizar a atividade com o 

apoio de esponjas 
flutuadoras 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Flutuar com/sem 
apoio, de olhos 

fechados; 
Manifestar sinais 
de relaxamento 
muscular geral 

Instrução 
verbal 

Esponjas 
flutuadores 

5 Minutos 

Saída da 
água 

 

 Melhorar a capacidade 
de sair da água pelas 
escadas sem ajuda. 

 

Os clientes deverão sair da 
piscina, pelas escadas, na 

parte da piscina com menor 
profundidade. 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de sair 
da água sem a 

ajuda de 
ninguém 

Instrução 
verbal; 

feedback 
verbal. 

. 5 Minutos 
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4ªSessão de Hidroginástica 
 
Data: 27 de Fevereiro de 2013 
Horário: 11h45-12h30 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Intervenientes:  

 FP; RJ; LS; JC; FV; PA; 
 Técnica de Educação Especial e Reabilitação Mafalda Príncipe 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
Antes de dar início à sessão, as técnicas quiseram esperar que todos os clientes 
estivessem presentes. Contudo, o cliente FP chegou 10 minutos atrasado e estas 
optaram por penalizá-lo, dizendo que não ia participar na mesma, tendo que se ir 
vestir e assistir à sessão da bancada. Este ficou bastante preocupado, tentando 
justificar-se. Com os restantes clientes presentes, foi solicitado que entrassem na 
água, realizando mergulho de cabeça na extremidade da piscina com maior 
profundidade. Todos os clientes foram capazes de realizar a entrada desta forma, uns 
com mais dificuldades do que outros, como foi o caso do cliente PA e LS, que 
entraram na água de chapa. Desta forma, foi-lhes solicitado que repetissem o 
exercício de modo a melhorar alguns aspetos. Contudo, apesar da ajuda da ajuda no 
posicionamento em cima da prancha, realizado pela estagiária, nenhum destes 
clientes conseguiu realizar o exercício da forma esperada.  
Com todos os clientes dentro da piscina, procedeu-se ao exercício de aquecimento, 
tendo sido solicitado a um dos clientes que se voluntariasse para a dinamização da 
mesma, de modo a dirigir o grupo na realização de exercícios de ativação muscular. 
Dada a falta de motivação de alguns clientes para esta dinamização, acabou por ser 
sugerido ao cliente RJ que dinamizasse a mesma. O mesmo aceitou a sugestão, e 
logo começou a dinamização, de forma bastante inibida, tendo havido a necessidade 
de dar um incentivo ao cliente, de modo que a atividade decorresse de forma mais 
ativa. Foi também chamada a atenção de todo o grupo para a postura adquirida na 
realização desta atividade. A atividade acabou por correr bem, sendo que o cliente 
conseguiu orientar-se muito bem ao longos dos exercícios, não descurando nenhum 
grupo muscular. 
Terminado o exercício de aquecimento, seguiu-se o momento fundamental, em que os 
clientes foram distribuídos pelas duas pistas que nos foram disponibilizadas. Os 
clientes RJ, JC e PA ficaram na pista mais próxima do bordo da piscina e os restantes 
ficaram na pista do lado (FV e LS). Foram realizados exercícios de deslocamento em 
meio aquático, tendo por base os estilos utilizados na natação. Foi então pedido aos 
clientes que realizassem duas piscinas em cada estilo (Crawl, Costas, Bruços). Foi 
pedido aos clientes que tivessem respeito pelos colegas, não os ultrapassando, 
mantendo-se sempre e circular pelo lado direito da pista, em ambos os sentidos. O 
cliente FV foi avisado que podia realizar mais duas piscinas em estilo mariposa. Desta 
forma, terminaram os exercícios mais ou menos ao mesmo tempo. Aos clientes PA e 
RJ foi pedido que trabalhassem os membros isoladamente, trabalhando o batimento 
de pernas e os movimentos dos braços, em separado, com a ajuda de flutuadores, 
uma vez que os clientes apresentavam alguma dificuldade ao nível da coordenação 
entre os membros superiores e os membros inferiores. Apesar das dificuldades 
sentidas pelos clientes, esta atividade realizou-se com sucesso, sendo que permitiu às 
técnicas adaptarem os exercícios propostos às necessidades dos clientes presentes 
na sessão. 
Seguidamente realizou-se uma atividade com o grupo todo. A atividade tinha como 
objetivo a realização de cambalhotas (enrolamentos verticais à frente). Os clientes 
tinham que realizar, um de cada vez, exercícios de enrolamento vertical à frente, 
dentro de água. Após a explicação daquilo que se pretendia, a maioria dos clientes 
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realizou o exercício com sucesso, à exceção dos clientes RJ, PA e LS que para além 
de se apoiarem na corda da piscina, necessitaram de alguma ajuda por parte dos 
colegas, de modo a conseguirem realizar o exercício pretendido. Apesar de terem 
demorado mais tempo na realização deste exercício, acabaram por conseguir realizá-
la com algum sucesso. 
Terminado o exercício das Cambalhotas, seguiu-se um breve momento de retorno à 
calma. Foi distribuída uma esponja flutuadora por todos os clientes, exceto o cliente 
FV. Terminada a atividade, os clientes, no geral, manifestaram alguns sinais de 
descontração, à exceção da cliente JC que esteve bastante tensa e desconcentrada 
ao longo da atividade.  
Concluído o momento de retorno à calma, foi pedido aos clientes que saíssem da 
água, de modo a dar por terminada a sessão. Todos os clientes saíram pelas escadas 
da piscina, uns pela parte mais profunda e outros pela parte menos profunda. 
Foi pedido aos clientes que arrumassem o material utilizado durante a sessão, de 
modo a criar um sentimento de responsabilização relativamente ao material que lhes 
foi cedido. Assim, foi dada por terminada a sessão e os clientes seguiram para os 
respetivos balneários. 
 
Nos balneários foi realizado um trabalho ao nível das Atividades da Vida Diária, uma 
vez que a cliente JC apresentava uma autonomia muito reduzida ao nível das 
questões da higiene pessoal e dos cuidados com o vestuário. 
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Planeamento nº5 
Data: 06 de Março de 2013 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Duração: 45 minutos   
Horário: 11h45 – 12h30 
 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivos Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Entrada na 
água 

- Melhorar a capacidade 
de, de pé no bordo da 
piscina, saltar de pés. 
Melhorar a capacidade 
de, de pé no bordo da 
piscina, mergulhar de 

cabeça. 

Os clientes deverão entrar 
na piscina, através de 

mergulho de cabeça, na 
parte da piscina com maior 
profundidade. Os clientes 
que apresentem maiores 

dificuldades deverão entrar 
na piscina saltando de pé do 
bordo da piscina, ou pelas 
escadas, na parte menos 

profunda da piscina. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Ouvir as 
indicações dadas 
pelas técnicas; 
Se posicionar 

corretamente, de 
modo a 

conseguirem 
mergulhar de 
cabeça para 

dentro da piscina; 
mergulhar 

corretamente de 
modo a não 

entrar de chapa 
dentro de água. 

Instrução 
verbal; 

demostração; 
reforço verbal; 

feedback 
verbal; ajuda 

física no 
posicionament

o antes do 
salto 

- 5 Minutos 

Aquecimento 

- Ativação muscular; 
Preparação do 

aparelho 
cardiovascular para as 

atividades. 

Um dos clientes deverá 
voluntariar-se para dinamizar 

o exercício. Ao longo do 
exercício deverá dirigir o 

grupo, realizando exercícios 
de ativação muscular, 
passando por todos os 
grupos musculares (da 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Voluntariar-se 
para dinamizar o 

exercício; 
organizar o 

exercício, de 

Instrução 
verbal; 

demonstração; 
reforço verbal. 

. 5 Minutos 
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cabeça aos pés) 
 

Nota: Se necessitar de 
ajuda, os colegas podem 

ajudar. 

modo que todos 
os grupos 

musculares 
sejam ativados; 

ouvir as críticas e 
sugestões dos 

colegas. 

Momento 
fundamental 

Exercícios de 
deslocament
o em meio 
aquático 

Promover a 
capacidade de se 

deslocar em decúbito 
ventral com batimento 

de pernas/braços, com/ 
sem apoio; 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar em decúbito 
dorsal com batimento 

de pernas/braços, 
com/sem apoio; 

 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar de acordo 

com os vários estilos 
propostos na natação; 

 

Os clientes deverão realizar 
exercícios de deslocamento 
em meio aquático, de acordo 

com os vários estilos 
propostos na natação (crawl, 

costas, bruços, mariposa) 
 

Nota: os clientes com 
maiores dificuldades deverão 
treinar apenas o batimento 

de pernas ou de braços, em 
decúbito dorsal e em 

decúbito ventral, com ou 
sem apoio de objetos. 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de se 
deslocar em meio 

aquático, de 
acordo com as 

suas 
capacidades, 

tentando, sempre 
que possível, 

novos tipos de 
deslocamento; 
esperar que os 

colegas terminem 
os exercícios 

sugeridos, para 
depois 

receberem novas 
indicações; 

circular pelo lado 
direito da pista, 

não 
ultrapassando os 

colegas. 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal; 
feedback 
verbal. 

Pranchas e 
flutuadores 
de natação 

15 Minutos 

Atividade em 
grupo 

“Apanha as 
Argolas” 

Promover a 
capacidade de 

mergulhar, sendo 
capaz de tocar no 

fundo; 

Os clientes deverão, à vez, 
apanhar as argolas 
espalhadas pelas técnicas, 
no fundo da piscina, ao 
longo da pista.  

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
mergulhar 

tocando com as 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal. 

Argolas 15 Minutos 
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Promover a 
capacidade de apanhar 

objetos debaixo de 
água; 

Melhorar a capacidade 
aguentar em apneia 

durante alguns 
segundos. 

Devem tentar apanhar o 
maior número de argolas 
possível sem vir à superfície 
da água para respirar. 

mãos no fundo 
da piscina; 

apanhar o maior 
número de 

objetos possível, 
de preferência 

sem vir à 
superfície. 

Retorno à 
calma 

- Promover a 
capacidade de flutuar 

em decúbito dorsal 
com o apoio de 

objetos; 
Promover a 

capacidade de flutuar 
em decúbito dorsal 

sem apoio; 
 

Os clientes devem espalhar-
se pela pista, flutuando em 
decúbito dorsal, de olhos 

fechados. 
 

Nota: os clientes que não 
conseguem flutuar, podem 
realizar a atividade com o 

apoio de esponjas 
flutuadoras 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Flutuar com/sem 
apoio, de olhos 

fechados; 
Manifestar sinais 
de relaxamento 
muscular geral 

Instrução 
verbal 

Esponjas 
flutuadoras 

5 Minutos 

Saída da 
água 

 

- Melhorar a capacidade 
sair da água pelo 
bordo da piscina. 

Os clientes deverão sair da 
piscina, pelo bordo da 

piscina, na parte da piscina 
com menor profundidade. 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de sair 
da água pelo 

bordo da piscina, 
com ou sem 

ajuda. 

Instrução 
verbal; 

feedback 
verbal. 

. 5 Minutos 
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5ªSessão de Hidroginástica 
 
Data: 6 de Março de 2013 
Horário: 11h45-12h30 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Intervenientes:  

 FP; LS; RJ; FV; PA; 
 Técnica de Educação Especial e Reabilitação Mafalda Príncipe 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
Antes da entrada na água, a técnica e a estagiária esperaram que os clientes 
estivessem todos presentes. Presentes todos os clientes (o FP chegou a tempo à 
sessão), foi solicitado aos clientes que entrassem na piscina, através de mergulho de 
cabeça, na extremidade mais profunda da piscina. Os clientes, no geral, foram 
capazes de realizar esta entrada, de forma mais ou menos eficaz, à exceção do cliente 
FP que teve que realizar a entrada na água, de pé, no bordo da piscina, saltando a 
pés juntos (na parte intermédia da piscina). Foi uma evolução para o cliente, uma vez 
que anteriormente apenas realizava a entrada na água sentado no bordo da piscina. 
Estando todos os clientes dentro da piscina, procedeu-se ao exercício de 
aquecimento. Foi solicitado que um dos clientes se voluntariasse para dinamizar a 
atividade, dirigindo o grupo na realização de exercícios de ativação muscular, não 
podendo descurar grupos musculares. O cliente FP voluntariou-se prontamente para 
esta dinamização, tendo que ser alertado para que se colocasse em frente aos 
colegas, de modo que estes o conseguissem ver bem. As técnicas sentiram 
necessidade alguma orientação, uma vez que este estava a descurar alguns grupos 
musculares importantes. Esta atividade acabou por decorrer com sucesso. 
Terminado o exercício de aquecimento, passou-se imediatamente ao momento 
fundamental da sessão, em que os clientes foram divididos pelas duas pistas 
disponíveis. Os clientes FP e RJ ficaram na pista mais próxima do bordo da piscina, e 
os clientes LS; FV; PA ficaram na pista seguinte.  
Nesta sessão, dadas as dificuldades do cliente FP ao nível da adaptação ao meio 
aquático, a técnica ficou a acompanhá-lo individualmente, ficando a estagiária 
responsável pela dinamização da atividade com o resto do grupo. Os exercícios 
realizados com o cliente FP foram essencialmente ao nível da respiração, e ao nível 
do batimento de pernas com apoio de um material, decúbito dorsal e ventral. 
Os exercícios realizados foram de deslocamento em meio aquático, tendo por base os 
estilos utilizados na natação. Foi então pedido aos clientes que realizassem duas 
piscinas de cada estilo (Crawl, Costas, Bruços). Foi pedido aos clientes que tivessem 
respeito pelos colegas, não os ultrapassando, mantendo-se sempre e circular pelo 
lado direito da pista, em ambos os sentidos. O cliente FV foi avisado que podia realizar 
mais duas piscinas em estilo mariposa. Desta forma, todos terminaram os exercícios 
mais ou menos ao mesmo tempo. Aos clientes PA e RJ foi solicitado que 
trabalhassem os membros isoladamente, realizando o batimento de pernas e os 
movimentos dos braços, em separado, com a ajuda de flutuadores, uma vez que os 
clientes apresentavam alguma dificuldade ao nível da coordenação entre os membros 
superiores e os membros inferiores. Apesar das dificuldades sentidas pelos clientes, a 
atividade realizou-se com sucesso, tendo permitido às técnicas adaptarem os 
exercícios propostos às necessidades dos clientes presentes na sessão. 
Em seguida, realizou-se uma atividade com o grupo todo, incluindo o cliente FP, em 
que os clientes deviam apanhar o maior número de argolas do fundo da piscina. O 
relatório foi feito por um cliente de cada vez, sendo que cada vez que algum acabava 
o exercício, as argolas tinham que voltar a ser espalhadas pela pista. O objetivo era 
que apanhassem o maior número de argolas do fundo da piscina, mantendo-se 
debaixo de água, ou seja, sem vir ao cimo da água para respirar. 
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Este exercício foi realizado alguma facilidade pelos clientes FV, LS e RJ. O cliente PA 
teve alguma dificuldade em manter-se debaixo de água, apesar de ter apanhado 
bastantes argolas. O cliente FP não conseguiu apanhar nenhuma argola, sendo que 
não conseguiu realizar o impulso para o mergulho, de modo a alcançar as argolas no 
fundo da piscina. Desta forma, este cliente acabou por realizar este exercício com 
pouco sucesso. 
Terminado este exercício, seguiu-se um breve momento de retorno à calma. Foi 
distribuída uma esponja flutuadora por todos os clientes, exceto o cliente FV. 
Terminada a atividade, os clientes, de forma geral, manifestaram sinais de 
descontração.  
Concluído o momento de retorno à calma, foi pedido aos clientes que saíssem da 
água, de modo a dar por terminada a sessão. Todos os clientes saíram pelas escadas 
da piscina, uns pela parte mais profunda e outros pela parte menos profunda. 
Foi pedido aos clientes que arrumassem o material utilizado durante a sessão, de 
modo a criar um sentimento de responsabilização relativamente ao material que lhes 
foi cedido. Desse modo, foi dada por terminada a sessão e os clientes seguiram para 
os respetivos balneários. 
 
No balneário masculino teria sido também importante a presença de um técnico, uma 
vez que o cliente FP tinha bastantes dificuldades ao nível da gestão do tempo, 
demorando demasiado a tomar banho e a vestir-se, tendo o grupo que ficar à sua 
espera. 
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Planeamento nº6 
Data: 20 de Março de 2013 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Duração: 45 minutos   
Horário: 11h45 – 12h30 
 
 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivos Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Entrada na 
água 

- Melhorar a capacidade 
de, de pé no bordo da 
piscina, saltar de pés. 
Melhorar a capacidade 
de, de pé no bordo da 
piscina, mergulhar de 

cabeça. 

Os clientes deverão entrar 
na piscina, através de 

mergulho de cabeça, na 
parte da piscina com maior 
profundidade. Os clientes 
que apresentem maiores 

dificuldades deverão entrar 
na piscina saltando de pé do 
bordo da piscina, ou pelas 
escadas, na parte menos 

profunda da piscina. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Ouvir as 
indicações dadas 
pelas técnicas; 
Se posicionar 

corretamente, de 
modo a 

conseguirem 
mergulhar de 
cabeça para 

dentro da piscina; 
mergulhar 

corretamente de 
modo a não 

entrar de chapa 
dentro de água. 

Instrução 
verbal; 

demostração; 
reforço verbal; 

feedback 
verbal; ajuda 

física no 
posicionament

o antes do 
salto 

- 5 Minutos 

Aquecimento 

- Ativação muscular; 
Preparação do 

aparelho 
cardiovascular para as 

atividades. 

Um dos clientes deverá 
voluntariar-se para dinamizar 

o exercício. Ao longo do 
exercício deverá dirigir o 

grupo, realizando exercícios 
de ativação muscular, 
passando por todos os 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Voluntariar-se 
para dinamizar o 

exercício; 
organizar o 

Instrução 
verbal; 

demonstração; 
reforço verbal. 

. 5 Minutos 
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grupos musculares (da 
cabeça aos pés) 

 
Nota: Se necessitar de 

ajuda, os colegas podem 
ajudar. 

exercício, de 
modo que todos 

os grupos 
musculares 

sejam ativados; 
ouvir as críticas e 

sugestões dos 
colegas. 

Momento 
fundamental 

Exercícios de 
deslocament
o em meio 
aquático 

Promover a 
capacidade de se 

deslocar em decúbito 
ventral com batimento 
de pernas/braços, com 

e sem apoio; 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar em decúbito 
dorsal com batimento 

de pernas/braços, com 
e sem apoio; 

 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar de acordo 

com os vários estilos 
propostos na natação; 

 

Os clientes deverão realizar 
exercícios de deslocamento 
em meio aquático, de acordo 

com os vários estilos 
propostos na natação (crawl, 

costas, bruços, mariposa) 
 

Nota: os clientes com 
maiores dificuldades deverão 
treinar apenas o batimento 

de pernas ou de braços, em 
decúbito dorsal e em 

decúbito ventral, com ou 
sem apoio de objetos. 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de se 
deslocar em meio 

aquático, de 
acordo com as 

suas 
capacidades, 

tentando, sempre 
que possível, 

novos tipos de 
deslocamento; 

nadar pelo 
menos duas 

piscinas de cada 
estilo (2 piscinas 

de crawl, 2 
piscinas de 
costas e 2 
piscinas de 
bruços*); 

Esperar que os 
colegas terminem 

os exercícios 
sugeridos, para 

depois 
receberem novas 

indicações; 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal; 
feedback 
verbal. 

Pranchas e 
flutuadores 
de natação 

10 Minutos 
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circular pelo lado 
direito da pista, 

não 
ultrapassando os 

colegas. 
 

*Apenas um 
cliente consegue 
deslocar-se em 
estilo mariposa 

 

Cambalhotas  Promover a 
capacidade de realizar 
um enrolamento 
vertical à frente com e 
sem apoio. 

 

Os clientes deverão, um de 
cada vez, na parte de maior 
profundidade da piscina, 
realizar um enrolamento 
vertical à frente sem apoio. 
Os clientes que 
apresentarem maiores 
dificuldades deverão tentar 
fazer o enrolamento vertical 
à frente apoiados na corda 
que separa as pistas da 
piscina. 
 
 
Notas: Os clientes com 
menos dificuldades podem 
ajudar os clientes com 
maiores dificuldades. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Realizar o 

enrolamento 
vertical à frente 

com ou sem apoio; 
realizar o 

enrolamento 
vertical à frente na 

parte menos 
profunda da 

piscina;  
Ajudar os colegas 

com maiores 
dificuldades na 
realização da 

atividade  

Instrução 
verbal; 
reforço 
verbal; 

feedback 
verbal; 

Ajuda física 
(por parte 

dos colegas) 

Cordas que 
separam as 

pistas da 
piscina 

15 Minutos  

Retorno à 
calma 

- Promover a 
capacidade de flutuar 
em decúbito dorsal 

com o apoio de 
objetos; 

Promover a 
capacidade de flutuar 
em decúbito dorsal 

Os clientes devem espalhar-
se pela pista, flutuando em 
decúbito dorsal, de olhos 

fechados. 
 

Nota: os clientes que não 
conseguem flutuar, podem 
realizar a atividade com o 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Flutuar com/sem 
apoio, de olhos 

fechados; 
Manifestar sinais 
de relaxamento 

Instrução 
verbal 

Esponjas 
flutuadores 

5 Minutos 
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sem apoio; 
 

apoio de esponjas 
flutuadoras 

muscular geral 

Saída da 
água 

 

- Melhorar a capacidade 
sair da água pelo 
bordo da piscina. 

Os clientes deverão sair da 
piscina, pelo bordo da 

piscina, na parte da piscina 
com menor profundidade. 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de sair 
da água pelo 

bordo da piscina, 
com ou sem 

ajuda. 

Instrução 
verbal; 

feedback 
verbal. 

. 5 Minutos 
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6ªSessão de Hidroginástica 
 
Data: 20 de Março de 2013 
Horário: 11h45-12h30 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Intervenientes:  

 FP; MG; LS; RJ; JC; 
 Técnica de Educação Especial e Reabilitação Mafalda Príncipe 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
Antes de iniciarem a sessão, as técnicas aguardaram que os clientes estivessem 
todos presentes. Com todos os clientes presentes, incluindo o cliente FP a quem, 
apesar de ter chegado uns minutos atrasado, foi dada oportunidade de participar na 
sessão. Foi solicitado aos clientes que entrassem na piscina, através de mergulho de 
cabeça, no lado mais profundo da piscina. Os clientes LS, RJ e JC foram capazes de 
realizar o exercício com algum sucesso. Os clientes MG e FP tiveram que realizar a 
entrada na água, na parte intermédia da piscina, saltando a pés juntos para dentro da 
mesma. Com os clientes todos dentro da piscina, seguiu-se o exercício de 
aquecimento/ativação corporal. Foi solicitado que um dos clientes se voluntariasse 
para dinamizar a atividade, dirigindo o grupo na realização de exercícios que 
envolvessem todos os grupos musculares. Dada a falta de iniciativa que verificou nos 
clientes, as técnicas acabaram por sugerir que fosse a cliente MG a dinamizar a 
atividade. Foi sentido por parte das técnicas alguma necessidade de orientação, uma 
vez que a cliente MG estava a realizar a atividade com pouco ânimo, acabando por 
desmotivar os colegas. Com alguma orientação por parte das técnicas, a atividade 
acabou entretanto por decorrer com sucesso. 
Concluído o exercício de aquecimento, seguiu-se o momento fundamental da sessão, 
em que os clientes foram divididos pelas duas pistas que tinham sido disponibilizadas. 
Os clientes FP e MG, por apresentarem mais dificuldade, ficaram na pista mais 
próxima do bordo da piscina, e os restantes clientes ficaram na pista do lado.  
Nesta sessão, dadas as dificuldades do cliente FP ao nível da adaptação ao meio 
aquático, a técnica ficou a acompanhá-lo individualmente, ficando a estagiária, mais 
uma vez, responsável pela dinamização da atividade com os restantes clientes. Os 
exercícios realizados com o cliente FP foram essencialmente ao nível da respiração, e 
ao nível do batimento de pernas, em decúbito dorsal e ventral, com apoio de diversos 
tipos de flutuadores. 
Os exercícios realizados com os restantes clientes foram de deslocamento em meio 
aquático, tendo por base os estilos utilizados na natação (Crawl, Costas, Bruços). Foi 
então pedido aos clientes que realizassem pelo menos duas piscinas de cada estilo. 
Foi pedido aos clientes que tivessem respeito pelos colegas, sendo que não os 
deveriam ultrapassar, mantendo-se sempre e circular pelo lado direito da pista, em 
ambos os sentidos. Ao cliente RJ foi solicitado que trabalhasse os membros 
superiores isoladamente, ficando os membros inferiores imobilizados, de modo que o 
cliente pudesse melhorar ao nível do controlo e coordenação dos movimentos. Apesar 
das dificuldades sentidas por alguns clientes, a atividade realizou-se com sucesso, 
tendo permitido às técnicas adaptarem os exercícios propostos às necessidades dos 
clientes presentes na sessão. 
Seguidamente realizou-se uma atividade com o grupo todo. A atividade tinha como 
objetivo a realização de enrolamentos verticais à frente (cambalhotas). Os clientes 
tinham que realizar, um de cada vez, cambalhotas à frente, dentro de água. Após a 
explicação daquilo que se pretendia, os clientes RJ, JC e LS realizaram o exercício 
com sucesso. Os clientes FP e MG, para além de se apoiarem na corda da piscina, 
necessitaram de alguma ajuda por parte dos colegas. Desta forma, a cliente MG foi 
capaz de realizar a atividade de forma minimamente eficaz, enquanto o cliente FP não 
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foi capaz de realizar a atividade, uma vez que a sua principal dificuldade era ao nível 
da respiração, o que acabou por impedir a realização desta atividade. O cliente ficava 
bastante aflito sempre que mergulhava a cara dentro de água. 
Concluído este exercício, seguiu-se um breve momento de retorno à calma. Foi 
distribuída uma esponja flutuadora por todos os clientes (ao cliente FP foram 
distribuídos duas esponjas flutuadoras). Terminada a atividade, os clientes, de forma 
geral, manifestaram sinais de descontração, À exceção do cliente FP que passou todo 
o tempo da atividade a tentar organizar-se de modo a posicionar-se na posição 
pedida, não tendo sucesso nessa tentativas. 
Terminado o momento de retorno à calma, foi pedido aos clientes que saíssem da 
água, de modo a dar por terminada a sessão. Todos os clientes saíram da água pelo 
bordo da piscina, à exceção dos clientes FP e MG que tiveram que sair pela escada 
da piscina. O cliente FP apresentou bastantes dificuldades em sair da água, e em 
segurar o corrimão das escadas, uma vez que ao nível da coordenação o cliente 
apresentava bastantes dificuldades. 
Foi pedido aos clientes que arrumassem o material utilizado durante a sessão, de 
modo a desenvolver um sentimento de responsabilização relativamente ao material 
que lhes foi cedido. Desse modo, foi dada por terminada a sessão e os clientes 
seguiram para os respetivos balneários. 
 
Nos balneários foi realizado um trabalho ao nível das Atividades da Vida Diária, uma 
vez que a clientes JC apresentava uma autonomia muito reduzida ao nível das 
questões da higiene pessoal e dos cuidados com o vestuário. 
No balneário masculino teria sido também importante a presença de um técnico, uma 
vez que o cliente FP tinha bastantes dificuldades ao nível da gestão do tempo, 
demorando demasiado a tomar banho e a vestir-se, tendo o grupo que ficar à sua 
espera.
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Planeamento nº7 
Data: 10 de Abril de 2013 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Duração: 45 minutos   
Horário: 11h45 – 12h30 
 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivos Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Entrada na 
água 

- Melhorar a 
capacidade de, de 

pé no bordo da 
piscina, saltar de 

pés. 
Melhorar a 

capacidade de, de 
pé no bordo da 

piscina, mergulhar 
de cabeça. 

Os clientes deverão 
entrar na piscina, 

através de mergulho de 
cabeça, na parte da 
piscina com maior 
profundidade. Os 

clientes que 
apresentem maiores 
dificuldades deverão 

entrar na piscina 
saltando de pé do bordo 

da piscina, ou pelas 
escadas, na parte 

menos profunda da 
piscina. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Ouvir as 
indicações 

dadas pelas 
técnicas; 

Se posicionar 
corretamente, 

de modo a 
conseguirem 
mergulhar de 
cabeça para 

dentro da 
piscina; 

mergulhar 
corretamente 

de modo a não 
entrar de chapa 
dentro de água. 

Instrução 
verbal; 

demostração
; reforço 
verbal; 

feedback 
verbal; ajuda 

física no 
posicioname
nto antes do 

salto 

- 5 Minutos 
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Aquecimento 

- Ativação muscular; 
Preparação do 

aparelho 
cardiovascular para 

as atividades. 

Um dos clientes deverá 
voluntariar-se para 

dinamizar o exercício. Ao 
longo do exercício deverá 
dirigir o grupo, realizando 

exercícios de ativação 
muscular, passando por 

todos os grupos 
musculares (da cabeça 

aos pés) 
 

Nota: Se necessitar de 
ajuda, os colegas podem 

ajudar. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Voluntariar-se 
para dinamizar 

o exercício; 
organizar o 

exercício, de 
modo que todos 

os grupos 
musculares 

sejam ativados; 
ouvir as críticas 

e sugestões 
dos colegas. 

Instrução 
verbal; 

demonstraçã
o; reforço 

verbal. 

. 5 Minutos 

Momento 
fundamental 

Exercícios 
de 

deslocame
nto em 
meio 

aquático 

Promover a 
capacidade de se 

deslocar em decúbito 
ventral com 

batimento de 
pernas/braços, com 

e sem apoio; 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar em decúbito 

dorsal com 
batimento de 

pernas/braços, com 
e sem apoio; 

 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar de acordo 

Os clientes deverão 
realizar exercícios de 

deslocamento em meio 
aquático, de acordo com 

os vários estilos propostos 
na natação (crawl, costas, 

bruços, mariposa) 
 

Nota: os clientes com 
maiores dificuldades 

deverão treinar apenas o 
batimento de pernas ou 
de braços, em decúbito 
dorsal e em decúbito 

ventral, com ou sem apoio 
de objetos. 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de se 
deslocar em 

meio aquático, 
de acordo com 

as suas 
capacidades, 

tentando, 
sempre que 

possível, novos 
tipos de 

deslocamento; 
nadar pelo 

menos duas 
piscinas de 

cada estilo (2 
piscinas de 

Instrução 
verbal; 
reforço 
verbal; 

feedback 
verbal. 

Pranchas 
e 

flutuadore
s de 

natação 

10 
Minutos 
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com os vários estilos 
propostos na 

natação; 
 

crawl, 2 
piscinas de 
costas e 2 
piscinas de 
bruços*); 

Esperar que os 
colegas 

terminem os 
exercícios 

sugeridos, para 
depois 

receberem 
novas 

indicações; 
circular pelo 

lado direito da 
pista, não 

ultrapassando 
os colegas. 

 
*Apenas um 

cliente 
consegue 

deslocar-se em 
estilo mariposa 

Atividade de 
Grupo 

“Encesta a 
bola” 

Melhorar a 
capacidade de 

prestar atenção às 
indicações do 

técnico; 
Promover a 

capacidade de 
questionar os 

Os clientes deverão 
formar duas equipas com 

igual número de 
elementos (se possível). 

Em seguida deverão 
realizar, pelo menos, três 
passes entre equipa, sem 
que os colegas da equipa 

 Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
reconhecer 

quais os 
elementos da 
sua equipa; 

passar a bola 

Instrução 
verbal; 
reforço 
verbal; 

feedback 
verbal 

Bola;  
Cesto de 
basquete 
flutuante. 

15 
Minutos  
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técnicos sempre que 
não percebe alguma 

indicação; 
Melhorar a 

capacidade de 
respeito e ajuda aos 

colegas; 
Promover a 

capacidade de seguir 
instruções; 
Promover a 

capacidade respeitar 
regras; 

Melhorar a 
capacidade de 

trabalho em equipa. 

adversária toquem na 
bola. Realizados os 

passes necessários, os 
clientes deverão colocar a 
bola dentro do cesto que 

se encontra dentro de 
água. 

 
Nota: Os elementos das 
equipas devem iniciar o 

jogo dispersos pela pista, 
sendo que quem dá inicio 

ao jogo é uma das 
técnicas, que lança a bola 

para dentro de água, 
tendo os clientes que se 
esforçar para apanhar a 

bola. 

aos elementos 
da sua equipa; 

realizar um 
mínimo de três 
passes entre 

equipa; 
entender 

quando podem 
encestar; 

encestar a bola. 

Retorno à 
calma 

- Promover a 
capacidade de 

flutuar em decúbito 
dorsal com o apoio 

de objetos; 
Promover a 

capacidade de 
flutuar em decúbito 
dorsal sem apoio; 

 

Os clientes devem 
espalhar-se pela pista, 
flutuando em decúbito 

dorsal, de olhos fechados. 
 

Nota: os clientes que não 
conseguem flutuar, podem 
realizar a atividade com o 

apoio de esponjas 
flutuadoras 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Flutuar 
com/sem apoio, 

de olhos 
fechados; 

Manifestar 
sinais de 

relaxamento 
muscular geral 

Instrução 
verbal 

Esponjas 
flutuadora

s 

5 Minutos 

Saída da 
água 

 

- Melhorar a 
capacidade sair da 
água pelo bordo da 

Os clientes deverão sair 
da piscina, pelo bordo da 

piscina, na parte da 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de sair 

Instrução 
verbal; 

feedback 

. 5 Minutos 
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piscina. piscina com menor 
profundidade. 

da água pelo 
bordo da 

piscina, com ou 
sem ajuda. 

verbal. 
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7ªSessão de Hidroginástica 
 
Data: 10 de Abril de 2013 
Horário: 11h45-12h30 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Intervenientes:  

 LS; MG; FV; PA; 
 Técnica de Educação Especial e Reabilitação Mafalda Príncipe 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
Antes de darem início à sessão, as técnicas aguardaram que todos os clientes 
estivessem presentes. Com todos os clientes presentes, foi dado início à sessão. Foi 
solicitado aos clientes que entrassem na piscina, através de mergulho de cabeça, no 
lado mais profundo da piscina. Os clientes LS, FV e PA foram capazes de realizar o 
exercício com algum sucesso, sendo que o cliente PA cometeu um maior número de 
erros na realização do exercício. A cliente MG, apesar de ter tentando mergulhar de 
cabeça, acabou por entrar na água através de salto a pés juntos na parte intermédia 
da piscina.  
Com todos os clientes dentro da piscina, seguiu-se o exercício de aquecimento. Foi 
solicitado que um dos clientes se voluntariasse para dinamizar a atividade, dirigindo o 
grupo na realização de exercícios, de modo que todos os grupos musculares fossem 
envolvidos. O cliente FV voluntariou-se prontamente, tendo depois realizado o 
exercício de forma exemplar, tendo-lhe sido dado um reforço positivo por parte das 
técnicas. Com alguma orientação por parte das técnicas, a atividade acabou 
entretanto por decorrer ainda com um maior sucesso. 
Terminado o aquecimento, seguiu-se o momento fundamental da sessão, em que os 
clientes foram divididos pelas duas pistas disponíveis. A cliente MG e o cliente RJ 
ficaram na pista mais perto do bordo da piscina. Os clientes MG e PA ficaram na pista 
mais próxima do bordo da piscina, e os clientes LS e FV ficaram na pista do lado. 
Nesta atividade, os exercícios realizados foram de deslocamento em meio aquático, 
tendo por base os estilos utilizados na natação (Crawl, Costas, Bruços). Foi então 
pedido aos clientes que realizassem pelo menos duas piscinas de cada estilo. Foi 
pedido aos clientes que tivessem respeito pelos colegas, sendo que não os deveriam 
ultrapassar, mantendo-se sempre e circular pelo lado direito da pista, em ambos os 
sentidos. Ao cliente FV foi dito que podia nadar mais duas ou mais quatro piscinas, em 
mariposa. Apesar de algumas dificuldades sentidas por alguns clientes, a atividade 
realizou-se com sucesso, tendo permitido às técnicas adaptarem os exercícios 
propostos às necessidades dos poucos clientes presentes na sessão. 
Em seguida, realizou-se uma atividade de grupo, designada por “Encesta a Bola”. A 
realização desta atividade não decorreu tal como o esperado, na medida em que o 
número de clientes presentes na sessão foi bastante reduzido. Apesar disso, foi uma 
atividade produtiva ao nível capacidade de prestar atenção às indicações dadas pelas 
técnicas, assim como ao nível da capacidade de questionar os colegas sempre que 
existiam dúvidas. Foi também positiva ao nível da capacidade de seguir instruções e 
respeitar regras. Para além disso, pretendia também que os clientes uma maior 
capacidade de respeitar os colegas, bem como promover a capacidade de trabalho em 
equipa, fomentando um espírito de competição saudável. 
Terminado este exercício, seguiu-se um breve momento de retorno à calma. Foi 
distribuída uma esponja flutuadora por todos os clientes (o cliente FV realizou a 
atividade sem esponja flutuadora). Terminada a atividade, os clientes, de forma geral, 
manifestaram sinais de descontração. 
Terminado o momento de retorno à calma, foi pedido aos clientes que saíssem da 
água, de modo a dar por terminada a sessão. Todos os clientes saíram da água pelo 
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bordo da piscina, à exceção da cliente MG que tiveram que sair pela escada da 
piscina.  
Foi pedido aos clientes que arrumassem o material utilizado durante a sessão, de 
modo a desenvolver um sentimento de responsabilização relativamente ao material 
que lhes foi cedido. Desse modo, foi dada por terminada a sessão e os clientes 
seguiram para os respetivos balneários. 
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Planeamento nº8 
Data: 24 de Abril de 2013 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Duração: 45 minutos   
Horário: 11h45 – 12h30 
 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivos Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Entrada na 
água 

- Melhorar a capacidade 
de, de pé no bordo da 
piscina, saltar de pés. 
Melhorar a capacidade 
de, de pé no bordo da 
piscina, mergulhar de 

cabeça. 

Os clientes deverão entrar 
na piscina, através de 

mergulho de cabeça, na 
parte da piscina com maior 
profundidade. Os clientes 
que apresentem maiores 

dificuldades deverão entrar 
na piscina saltando de pé do 
bordo da piscina, ou pelas 
escadas, na parte menos 

profunda da piscina. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Ouvir as 
indicações dadas 
pelas técnicas; 
Se posicionar 

corretamente, de 
modo a 

conseguirem 
mergulhar de 
cabeça para 

dentro da piscina; 
mergulhar 

corretamente de 
modo a não 

entrar de chapa 
dentro de água. 

Instrução 
verbal; 

demostração; 
reforço verbal; 

feedback 
verbal; ajuda 

física no 
posicionament

o antes do 
salto 

- 5 Minutos 

Aquecimento 

- Ativação muscular; 
Preparação do 

aparelho 
cardiovascular para as 

atividades. 

Um dos clientes deverá 
voluntariar-se para dinamizar 

o exercício. Ao longo do 
exercício deverá dirigir o 

grupo, realizando exercícios 
de ativação muscular, 
passando por todos os 
grupos musculares (da 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Voluntariar-se 
para dinamizar o 

exercício; 
organizar o 

exercício, de 

Instrução 
verbal; 

demonstração; 
reforço verbal. 

. 5 Minutos 
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cabeça aos pés) 
 

Nota: Se necessitar de 
ajuda, os colegas podem 

ajudar. 

modo que todos 
os grupos 

musculares 
sejam ativados; 

ouvir as críticas e 
sugestões dos 

colegas. 

Momento 
fundamental 

Exercícios de 
deslocament
o em meio 
aquático 

Promover a 
capacidade de se 

deslocar em decúbito 
ventral com batimento 
de pernas/braços, com 

e sem apoio; 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar em decúbito 
dorsal com batimento 

de pernas/braços, com 
e sem apoio; 

 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar de acordo 

com os vários estilos 
propostos na natação; 

 

Os clientes deverão realizar 
exercícios de deslocamento 
em meio aquático, de acordo 

com os vários estilos 
propostos na natação (crawl, 

costas, bruços, mariposa) 
 

Nota: os clientes com 
maiores dificuldades deverão 
treinar apenas o batimento 

de pernas ou de braços, em 
decúbito dorsal e em 

decúbito ventral, com ou 
sem apoio de objetos. 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de se 
deslocar em meio 

aquático, de 
acordo com as 

suas 
capacidades, 

tentando, sempre 
que possível, 

novos tipos de 
deslocamento; 

nadar pelo 
menos duas 

piscinas de cada 
estilo (2 piscinas 

de crawl, 2 
piscinas de 
costas e 2 
piscinas de 
bruços*); 

Esperar que os 
colegas terminem 

os exercícios 
sugeridos, para 

depois 
receberem novas 

indicações; 
circular pelo lado 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal; 
feedback 
verbal. 

Pranchas e 
flutuadores 
de natação 

10 Minutos 
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direito da pista, 
não 

ultrapassando os 
colegas. 

 
*Apenas um 

cliente consegue 
deslocar-se em 
estilo mariposa 

Atividade de 
Grupo 

Corrida de 
Colchões  

Promover a 
capacidade de se 

deslocar na piscina 
com batimento de 
pernas; Melhorar a 

capacidade de prestar 
atenção às indicações 

do técnico; 
Promover a 

capacidade de 
questionar os técnicos 

sempre que não 
percebe alguma 

indicação; 
Melhorar a capacidade 
de respeito e ajuda aos 

colegas; 
Promover a 

capacidade de seguir 
instruções; 
Promover a 

capacidade respeitar 
regras; 

Melhorar a capacidade 
de trabalho em equipa 

O grupo deve dividir-se em 
duas equipas. Ocupando 

duas pistas da piscina, lado 
a lado, cada equipa deve 

ficar com um colchão 
grande, fazendo com que 
este se desloque ao longo 
da piscina. A equipa que 

regressar primeiro ao ponto 
de partida vence o jogo. 

 
Nota: os clientes deverão 

segurar nas extremidades do 
colchão e deslocarem-se 

com batimento de pernas, ou 
então colocarem metade do 
corpo em cima do mesmo, 
batendo as pernas. Pode 

repetir-se a atividade várias 
vezes. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
formar uma 

equipa; deslocar-
se na água com 

batimento de 
pernas; organizar 

a equipa de 
modo a 

conseguirem 
inverter a marcha 
para voltarem ao 
ponto de partida. 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal. 

Colchões 
grandes. 

15 Minutos 

Retorno à 
calma 

- Promover a 
capacidade de flutuar 

Os clientes devem espalhar-
se pela pista, flutuando em 

Os clientes 
deverão ser 

Instrução 
verbal 

Esponjas 
flutuadoras 

5 Minutos 



38 
 

em decúbito dorsal 
com o apoio de 

objetos; 
Promover a 

capacidade de flutuar 
em decúbito dorsal 

sem apoio; 
 

decúbito dorsal, de olhos 
fechados. 

 
Nota: os clientes que não 

conseguem flutuar, podem 
realizar a atividade com o 

apoio de esponjas 
flutuadoras 

capazes de: 
Flutuar com/sem 
apoio, de olhos 

fechados; 
Manifestar sinais 
de relaxamento 
muscular geral 

Saída da 
água 

 

- Melhorar a capacidade 
sair da água pelo 
bordo da piscina. 

Os clientes deverão sair da 
piscina, pelo bordo da 

piscina, na parte da piscina 
com menor profundidade. 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de sair 
da água pelo 

bordo da piscina, 
com ou sem 

ajuda. 

Instrução 
verbal; 

feedback 
verbal. 

. 5 Minutos 
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8ªSessão de Hidroginástica 
 
Data: 24 de Abril de 2013 
Horário: 11h45-12h30 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Intervenientes:  

 LS; MG; RJ; JC; PA; 
 Técnica de Educação Especial e Reabilitação Mafalda Príncipe 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
De modo a dar início à sessão, as técnicas aguardaram que todos os clientes 
chegassem. Com todos os clientes presentes, foi dado início à sessão. Foi solicitado 
aos clientes que entrassem na piscina, através de mergulho de cabeça, no lado mais 
profundo da piscina. Os clientes LS, FV, RJ, JC e PA foram capazes de realizar o 
exercício com algum sucesso, sendo que o cliente PA realizou o exercício de forma 
mais atrapalhada. A cliente MG, apesar de ter tentando mais uma vez mergulhar de 
cabeça, acabou por ter que entrar na água através na água através de salto a pés 
juntos na parte intermédia da piscina.  
Com todos os clientes dentro de água, seguiu-se o exercício de ativação 
corporal/aquecimento. Foi solicitado que um dos clientes se voluntariasse para 
dinamizar a atividade, dirigindo o grupo na realização de exercícios, de modo que 
todos os grupos musculares fossem envolvidos. O cliente LS voluntariou-se para tal, 
tendo sido dado início à realização do exercício. O cliente dinamizou a atividade 
bastante bem, tendo apenas sido necessário uma ajuda ao nível da adequação da 
postura. No final, tendo a forma como dinamizou o exercício, foi-lhe dado um reforço 
positivo por parte das técnicas.  
Concluído o momento do aquecimento, seguiu-se o momento fundamental da sessão, 
sendo que desta vez os clientes tiveram que ficar todos na mesma pista da piscina, 
uma vez que a pista ao lado estava ocupada por outras pessoas. Nesta atividade, os 
exercícios realizados foram de deslocamento em meio aquático, tendo por base os 
estilos utilizados na natação (Crawl, Costas, Bruços). Foi então pedido aos clientes 
que realizassem pelo menos duas piscinas de cada estilo. Foi pedido aos clientes que 
tivessem respeito pelos colegas, sendo que não os deveriam ultrapassar, mantendo-
se sempre e circular pelo lado direito da pista, em ambos os sentidos. Ao cliente RJ foi 
solicitado que trabalhasse os membros superiores isoladamente, de modo que o 
cliente pudesse melhorar ao nível do controlo e coordenação dos movimentos. Apesar 
das dificuldades sentidas por alguns clientes, a atividade realizou-se com sucesso, 
tendo permitido às técnicas adaptarem os exercícios propostos às necessidades dos 
clientes presentes na sessão. 
Em seguida, realizou-se uma atividade com o grupo todo, que consistia numa corrida 
de colchoes. Neste momento da sessão, a pista ao lado daquela que estava a ser 
utilizada ficou livre, permitindo ao grupo dividir-se em duas equipas, para que 
pudessem realizar a atividade. Esta era uma atividade em que o objetivo principal 
promover o trabalho em equipa, uma vez que os clientes, deveriam unir esforços, em 
equipa, para fazer chegar o colchão o mais rápido possível ao ponto de partida. Ao 
longo da atividade, a cliente MG acabou por ficar um pouco menos ativa, na medida 
em que esta era uma atividade bastante cansativa, e cliente à primeira piscina já 
estava bastante cansada de bater as pernas. Esta atividade acabou por decorrer bem, 
na medida em que a escolha das equipas feita pelas técnicas foi bastante equilibrada, 
e desta forma, não houve grande diferença nos tempos entre ambas as equipas. Foi 
uma atividade muito dinâmica que deixou os clientes num clima de boa disposição. Do 
lado de fora, as técnicas viram-se na necessidade de incentivar as equipas. 
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Terminado este exercício, seguiu-se um breve momento de retorno à calma. Foi 
distribuída uma esponja flutuadora por todos os clientes. Terminada a atividade, os 
clientes, de forma geral, manifestaram sinais de descontração. 
Terminado o momento de retorno à calma, foi pedido aos clientes que saíssem da 
água, de modo a dar por terminada a sessão. Todos os clientes saíram da água pelo 
bordo da piscina, à exceção da cliente MG que tiveram que sair pela escada da 
piscina.  
Foi pedido aos clientes que arrumassem o material utilizado durante a sessão, de 
modo a desenvolver um sentimento de responsabilização relativamente ao material 
que lhes foi cedido. Desse modo, foi dada por terminada a sessão e os clientes 
seguiram para os respetivos balneários. 
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Planeamento nº9 
Data: 15 de Maio de 2013 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Duração: 45 minutos   
Horário: 11h45 – 12h30 
 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivos Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Entrada na 
água 

- Melhorar a capacidade 
de, de pé no bordo da 
piscina, saltar de pés. 
Melhorar a capacidade 
de, de pé no bordo da 
piscina, mergulhar de 

cabeça. 

Os clientes deverão entrar 
na piscina, através de 

mergulho de cabeça, na 
parte da piscina com maior 
profundidade. Os clientes 
que apresentem maiores 

dificuldades deverão entrar 
na piscina saltando de pé do 
bordo da piscina, ou entrar 

pelas escadas, na parte 
menos profunda da piscina. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Ouvir as 
indicações dadas 
pelas técnicas; 
Se posicionar 

corretamente, de 
modo a 

conseguirem 
mergulhar de 
cabeça para 

dentro da piscina; 

Instrução 
verbal; 

demostração; 
reforço verbal; 

feedback 
verbal. 

- 5 Minutos 

Aquecimento 

- Ativação muscular; 
Preparação do 

aparelho 
cardiovascular para as 

atividades. 

Um dos clientes deverá 
voluntariar-se para dinamizar 

o exercício. Ao longo do 
exercício deverá dirigir o 

grupo, realizando exercícios 
de ativação muscular, 
passando por todos os 
grupos musculares (da 

cabeça aos pés) 
 

Nota: Se necessitar de 
ajuda, os colegas podem 

ajudar. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Voluntariar-se 
para dinamizar o 

exercício; 
organizar o 

exercício, de 
modo que todos 

os grupos 
musculares 

sejam ativados; 
ouvir as críticas e 

Instrução 
verbal; 

demonstração; 
reforço verbal. 

. 5 Minutos 
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sugestões dos 
colegas. 

Momento 
fundamental 

Exercícios 
de 

deslocame
nto em 
meio 

aquático 

Promover a 
capacidade de se 

deslocar em decúbito 
ventral com batimento 
de pernas/braços, com 

e sem apoio; 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar em decúbito 
dorsal com batimento 

de pernas/braços, com 
e sem apoio; 

 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar de acordo 

com os vários estilos 
propostos na natação; 

 

Os clientes deverão realizar 
exercícios de deslocamento 
em meio aquático, de acordo 

com os vários estilos 
propostos na natação (crawl, 

costas, bruços, mariposa) 
 

Nota: os clientes com 
maiores dificuldades deverão 
treinar apenas o batimento 

de pernas ou de braços, em 
decúbito dorsal e em 

decúbito ventral, com ou 
sem apoio de objetos. 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de se 
deslocar em meio 

aquático, de 
acordo com as 

suas 
capacidades, 

tentando, sempre 
que possível, 

novos tipos de 
deslocamento; 

nadar pelo 
menos duas 

piscinas de cada 
estilo (2 piscinas 

de crawl, 2 
piscinas de 
costas e 2 
piscinas de 
bruços*); 

Esperar que os 
colegas terminem 

os exercícios 
sugeridos, para 

depois 
receberem novas 

indicações; 
circular pelo lado 
direito da pista, 

não 
ultrapassando os 

colegas. 
 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal; 
feedback 
verbal. 

Pranchas e 
flutuadores 
de natação 

10 Minutos 
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*Apenas um 
cliente consegue 
deslocar-se em 
estilo mariposa 

 

Cambalhot
as  

Promover a 
capacidade de realizar 

um enrolamento 
vertical à frente com e 

sem apoio. 
 

Os clientes deverão, à vez, 
realizar um enrolamento 
vertical à frente, na parte 

mais profunda da piscina, de 
modo a não conseguirem dar 
impulso com os pés no fundo 
da piscina. Os clientes que 

apresentarem maiores 
dificuldades deverão tentar 
fazer o enrolamento vertical 
à frente apoiados na corda 

que separa as pistas da 
piscina. 

 
Notas: em casos de clientes 

que não se conseguem 
deslocar na parte mais 
profunda da piscina, o 
exercício deverá ser 

realizado na parte menos 
profunda da mesma. Os 

clientes com menos 
dificuldades podem ajudar os 

clientes com maiores 
dificuldades. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Realizar o 

enrolamento 
vertical à frente 

com ou sem 
apoio; realizar o 

enrolamento 
vertical à frente 
na parte mais 
profunda da 

piscina;  
Ajudar os 

colegas com 
maiores 

dificuldades na 
realização da 

atividade  

Instrução 
verbal; reforço 

verbal; 
feedback 

verbal 

Cordas que 
separam as 

pistas da 
piscina 

15 Minutos  

Retorno à 
calma 

- Promover a 
capacidade de flutuar 

em decúbito dorsal 
sem apoio de objetos. 

 

Os clientes devem espalhar-
se pela pista, flutuando em 
decúbito dorsal, de olhos 

fechados. 
 

Nota: os clientes que não 
conseguem flutuar, podem 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Flutuar sem 

apoio, de olhos 
fechados; 

Manifestar sinais 

Instrução 
verbal 

Esponjas 
flutuadoras 

5 Minutos 
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realizar a atividade com o 
apoio de esponjas 

flutuadoras 

de relaxamento 
muscular geral 

Saída da água 
 

- Melhorar a capacidade 
sair da água pelo 
bordo da piscina. 

Os clientes deverão sair da 
piscina, pelo bordo da 

piscina, na parte da piscina 
com menor profundidade. 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de sair 
da água pelo 

bordo da piscina, 
sem ajuda. 

Instrução 
verbal; 

feedback 
verbal. 

. 5 Minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

9ªSessão de Hidroginástica 
 
Data: 15 de Maio de 2013 
Horário: 11h45-12h30 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Intervenientes:  

 FP; LS; MG; RJ; JC; PA; FV; 
 Técnica de Educação Especial e Reabilitação Mafalda Príncipe 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
Antes de dar início à sessão, as técnicas aguardaram que todos os clientes 
chegassem. Com todos os clientes presentes, incluindo o cliente FP que voltou a 
chegar uns minutos atrasado, foi dado início à sessão. Foi solicitado aos clientes que 
entrassem na piscina, através de mergulho de cabeça, no lado da piscina com maior 
profundidade. Os clientes LS, FV, RJ, JC e PA foram capazes de realizar o exercício 
com algum sucesso, sendo que o cliente PA teve que repetir a atividade várias vezes, 
de modo a conseguir realizar aquilo que se pretendia. A cliente MG, apesar de ter 
tentando mais uma vez mergulhar de cabeça, acabou por ter que entrar na água 
através na água através de salto a pés juntos na parte intermédia da piscina. O cliente 
FP, devido às suas inúmeras dificuldades, realizou também a entrada na água através 
de salto a pés juntos. Com todos os clientes dentro da piscina, seguiu-se o exercício 
de aquecimento. Foi solicitado que um dos clientes se voluntariasse para dinamizar a 
atividade, dirigindo o grupo na realização de exercícios de ativação corporal, de modo 
que todos os grupos musculares fossem envolvidos. O cliente RJ voluntariou-se para 
tal, tendo sido dado início à realização do exercício. O cliente dinamizou a atividade 
bastante bem, tendo apenas sido necessário um incentivo ao nível da energia e do 
ânimo com que realizava os exercícios. No final, tendo em conta a forma como 
dinamizou o exercício, foi-lhe dado um reforço positivo por parte das técnicas. 
Terminado o exercício de aquecimento, seguiu-se o momento fundamental da sessão, 
em que os clientes foram divididos pelas duas pistas que tinham sido disponibilizadas. 
Os clientes FP, MG e PA, por serem os clientes apresentavam mais dificuldades, 
ficaram na pista mais próxima do bordo da piscina. Os restantes clientes ficaram na 
pista do lado. Nesta sessão, dadas as dificuldades do cliente FP ao nível da 
adaptação ao meio aquático, a técnica ficou a acompanhá-lo individualmente, ficando 
a estagiária responsável pela dinamização da atividade com os restantes clientes. Os 
exercícios realizados com o cliente FP foram essencialmente ao nível da respiração, e 
ao nível do batimento de pernas, em decúbito dorsal e ventral, com apoio de objetos 
flutuadores. Os exercícios realizados com os restantes clientes foram de 
deslocamento em meio aquático, tendo por base os estilos utilizados na natação 
(Crawl, Costas e Bruços). Foi então pedido aos clientes que realizassem pelo menos 
duas piscinas de cada estilo. Ao cliente FV foi dito que poderia realizar também duas 
piscinas de mariposa, de modo a não ficar tanto tempo à espera que os colegas 
terminassem, uma vez que era sempre aquele que terminava os exercícios em 
primeiro lugar. Foi também pedido aos clientes que tivessem respeito pelos colegas, 
sendo que não os deveriam ultrapassar, mantendo-se sempre e circular pelo lado 
direito da pista, em ambos os sentidos. Aos clientes RJ e PA foi solicitado que 
trabalhassem os membros isoladamente, de modo que pudessem melhorar ao nível 
do controlo e coordenação dos movimentos. Apesar das dificuldades sentidas por 
alguns clientes, a atividade realizou-se com sucesso, permitindo às técnicas 
adaptarem os exercícios propostos às necessidades dos clientes presentes na sessão. 
Em seguida, realizou-se uma atividade com o grupo todo, que tinha como objetivo a 
realização de cambalhotas (enrolamentos verticais à frente). Os clientes tinham que 
realizar, um de cada vez, enrolamentos verticais à frente, dentro de água. Após a 
explicação daquilo que se pretendia, os clientes LS, RJ, JC e FV realizaram o 
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exercício com sucesso. O cliente PA necessitou de se apoiar na corda da piscina, para 
conseguir realizar o exercício, e os clientes FP e MG, para além de se terem apoiado 
na corda piscina, necessitaram de alguma ajuda por parte dos colegas. Desta forma, a 
cliente MG foi capaz de realizar a atividade de forma minimamente eficaz, enquanto o 
cliente FP não foi capaz de realizar a atividade, uma vez que a sua principal 
dificuldade era ao nível do controlo da respiração debaixo de água, o que acabou por 
impedir a realização do exercício. 
Concluído este exercício, seguiu-se um breve momento de retorno à calma. Foi 
distribuída uma esponja flutuadora por todos os clientes, à exceção do cliente FV, que 
não necessitou e do cliente FP que necessitou de duas esponjas flutuadoras. Nesta 
atividade, os clientes distribuíram-se pelas pistas disponíveis, flutuando em decúbito 
dorsal, de olhos fechados. Terminada a atividade, os clientes, de forma geral, 
manifestaram sinais de descontração, à exceção do cliente FP que passou a maior 
parte do tempo a tentar organizar-se de modo a posicionar-se na posição solicitada, 
não tendo tido grande sucesso nas tentativas realizadas.  
Concluído o momento de retorno à calma, foi solicitado aos clientes que saíssem da 
piscina. Todos os clientes saíram da água pelo bordo da piscina, excetuando os 
clientes FP e MG que tiveram de sair da piscina através das escadas, na parte menos 
profunda da piscina. Foi também pedido aos clientes que arrumassem o material 
utilizado durante a sessão, de modo a que houvesse um sentimento de 
responsabilização relativamente ao material utilizado. Desta forma, foi dada por 
terminada a sessão e os clientes seguiram para os respetivos balneários. 
  
Nos balneários foi realizado um trabalho ao nível das Atividades da Vida Diária, uma 
vez que a clientes JC apresentava uma autonomia muito reduzida ao nível das 
questões da higiene pessoal e dos cuidados com o vestuário. 
No balneário masculino teria sido também importante a presença de um técnico, uma 
vez que o cliente FP tinha bastantes dificuldades ao nível da gestão do tempo, 
demorando demasiado a tomar banho e a vestir-se, tendo o grupo que ficar à sua 
espera. 
 
Nesta sessão, dado o número um pouco mais elevado de clientes presentes, foi um 
pouco mais complicado o acompanhamento individual de cada cliente, de modo a ir ao 
encontro das variadas dificuldades de cada cliente. 
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Planeamento nº10 
Data: 05 de Junho de 2013 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Duração: 45 minutos   
Horário: 11h45 – 12h30 
 
 

Momento da 
Sessão 

Nome da 
atividade 

Objetivos Descrição Critérios de 
Êxito 

Estratégias Material Duração 

Entrada na 
água 

- Melhorar a capacidade 
de, de pé no bordo da 
piscina, saltar de pés. 
Melhorar a capacidade 
de, de pé no bordo da 
piscina, mergulhar de 

cabeça. 

Os clientes deverão entrar 
na piscina, através de 

mergulho de cabeça, na 
parte da piscina com maior 
profundidade. Os clientes 
que apresentem maiores 

dificuldades deverão entrar 
na piscina saltando de pé do 
bordo da piscina, ou entrar 

pelas escadas, na parte 
menos profunda da piscina. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Ouvir as 
indicações dadas 
pelas técnicas; 
Se posicionar 

corretamente, de 
modo a 

conseguirem 
mergulhar de 
cabeça para 

dentro da piscina; 

Instrução 
verbal; 

demostração; 
reforço verbal; 

feedback 
verbal. 

- 5 Minutos 

Aquecimento 

- Ativação muscular; 
Preparação do 

aparelho 
cardiovascular para as 

atividades. 

Um dos clientes deverá 
voluntariar-se para dinamizar 

o exercício. Ao longo do 
exercício deverá dirigir o 

grupo, realizando exercícios 
de ativação muscular, 
passando por todos os 
grupos musculares (da 

cabeça aos pés) 
 

Nota: Se necessitar de 
ajuda, os colegas podem 

ajudar. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

Voluntariar-se 
para dinamizar o 

exercício; 
organizar o 

exercício, de 
modo que todos 

os grupos 
musculares 

sejam ativados; 
ouvir as críticas e 

Instrução 
verbal; 

demonstração; 
reforço verbal. 

. 5 Minutos 
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sugestões dos 
colegas. 

Momento 
fundamental 

Exercícios 
de 

deslocame
nto em 
meio 

aquático 

Promover a 
capacidade de se 

deslocar em decúbito 
ventral com batimento 
de pernas/braços, com 

e sem apoio; 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar em decúbito 
dorsal com batimento 

de pernas/braços, com 
e sem apoio; 

 
Promover a 

capacidade de se 
deslocar de acordo 

com os vários estilos 
propostos na natação; 

 

Os clientes deverão realizar 
exercícios de deslocamento 
em meio aquático, de acordo 

com os vários estilos 
propostos na natação (crawl, 

costas, bruços, mariposa) 
 

Nota: os clientes com 
maiores dificuldades deverão 
treinar apenas o batimento 

de pernas ou de braços, em 
decúbito dorsal e em 

decúbito ventral, com ou 
sem apoio de objetos. 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de se 
deslocar em meio 

aquático, de 
acordo com as 

suas 
capacidades, 

tentando, sempre 
que possível, 

novos tipos de 
deslocamento; 

nadar pelo 
menos duas 

piscinas de cada 
estilo (2 piscinas 

de crawl, 2 
piscinas de 
costas e 2 
piscinas de 
bruços*); 

Esperar que os 
colegas terminem 

os exercícios 
sugeridos, para 

depois 
receberem novas 

indicações; 
circular pelo lado 
direito da pista, 

não 
ultrapassando os 

colegas. 
 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal; 
feedback 
verbal. 

Pranchas e 
flutuadores 
de natação 

10 Minutos 
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*Apenas um 
cliente consegue 
deslocar-se em 
estilo mariposa 

Atividade de 
Grupo 

Jogo do 
Mata 

Melhorar a capacidade 
de prestar atenção às 
indicações do técnico; 

Promover a 
capacidade de 

questionar os técnicos 
sempre que não 
percebe alguma 

indicação; 
Melhorar a capacidade 
de respeito e ajuda aos 

colegas; 
Promover a 

capacidade de seguir 
instruções; 
Promover a 

capacidade respeitar 
regras; 

Melhorar a capacidade 
de trabalho em equipa 

O grupo deverá dividir-se em 
duas equipas, com o mesmo 

número de clientes (se 
possível). No espaço 

disponível na piscina, devem 
definir-se dois meios 

campos, devendo cada 
equipa colocar-se no seu 

meio campo. Os jogadores 
de cada equipa deverão 

trocar a bola entre si, 
realizando pelo menos três 
passes, não saindo do seu 
meio campo, para depois 

tentar matar os jogadores da 
equipa adversária. Os 

jogadores que vão sendo 
“mortos” podem continuar a 
jogar, mas já não contam 
para o jogo. O jogo acaba 

quando uma equipa 
conseguir “matar” todos os 

elementos da equipa 
adversária. 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 

reconhecer quais 
os elementos da 

sua equipa; 
passar a bola aos 
elementos da sua 
equipa; realizar 
um mínimo de 

três passes entre 
equipa; entender 
quando podem 
lançar a bola 

para “matar” um 
elemento da 

equipa 
adversária. 

Instrução 
verbal; reforço 

verbal; 
feedback 

verbal 

Bola 15 Minutos 

Retorno à 
calma 

- Promover a 
capacidade de flutuar 

em decúbito dorsal 
sem apoio de objetos. 

 

Os clientes devem espalhar-
se pela pista, flutuando em 
decúbito dorsal, de olhos 

fechados. 
 

Nota: os clientes que não 
conseguem flutuar, podem 
realizar a atividade com o 

Os clientes 
deverão ser 
capazes de: 
Flutuar sem 

apoio, de olhos 
fechados; 

Manifestar sinais 
de relaxamento 

Instrução 
verbal 

Esponjas 
flutuadoras 

5 Minutos 
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apoio de esponjas 
flutuadoras 

muscular geral 

Saída da água 
 

- Melhorar a capacidade 
sair da água pelo 
bordo da piscina. 

Os clientes deverão sair da 
piscina, pelo bordo da 

piscina, na parte da piscina 
com menor profundidade. 

Os clientes 
deverão ser 

capazes de sair 
da água pelo 

bordo da piscina, 
sem ajuda. 

Instrução 
verbal; 

feedback 
verbal. 

. 5 Minutos 
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10ªSessão de Hidroginástica 
 
Data: 5 de Junho de 2013 
Horário: 11h45-12h30 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Intervenientes:  

 MG; RJ; JC; PA; 
 Técnica de Educação Especial e Reabilitação Mafalda Príncipe 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
Para dar início à sessão, as técnicas aguardaram que todos os clientes estivessem 
presentes. Com todos os clientes presentes, foi dado início à sessão. Foi solicitado 
aos clientes que entrassem na piscina, através de mergulho de cabeça, no lado da 
piscina com maior profundidade. Os clientes RJ, JC e PA foram capazes de realizar o 
exercício com sucesso, à exceção do cliente PA que teve que repetir a atividade várias 
vezes, de modo a conseguir realizar aquilo que se pretendia. A cliente MG, apesar de 
ter tentando mais uma vez mergulhar de cabeça, acabou por ter que entrar na água 
através na água através de salto a pés juntos na parte da piscina com maior 
profundidade. Com todos os clientes dentro da piscina, seguiu-se o exercício de 
aquecimento. Foi solicitado que um dos clientes se voluntariasse para dinamizar a 
atividade, dirigindo o grupo na realização de exercícios de ativação corporal, de modo 
que todos os grupos musculares fossem envolvidos. Dada a falta de iniciativa dos 
clientes, houve a necessidade de pedir à cliente JC para dinamizar a atividade. Com 
esta cliente, houve uma grande necessidade de orientação por parte das técnicas, na 
medida em que a mesma não se orientava na realização dos exercícios. No final, 
tendo em conta a forma como dinamizou o exercício, foi-lhe dado um reforço positivo 
por parte das técnicas. 
Terminado o exercício de aquecimento, seguiu-se o momento fundamental da sessão, 
em que os clientes foram divididos pelas duas pistas que tinham sido disponibilizadas. 
Os clientes MG e RJ ficaram na pista mais próxima do bordo da piscina. Os clientes 
JC e PA ficaram na pista do lado. Os exercícios realizados com os clientes foram de 
deslocamento em meio aquático, tendo por base os estilos utilizados na natação 
(Crawl, Costas e Bruços). Foi então pedido aos clientes que realizassem pelo menos 
duas piscinas de cada estilo. Foi também solicitado aos clientes que tivessem respeito 
pelos colegas, sendo que não os deveriam ultrapassar, mantendo-se sempre e circular 
pelo lado direito da pista, em ambos os sentidos. Aos clientes RJ e PA foi solicitado 
que trabalhassem os membros isoladamente, de modo que pudessem melhorar ao 
nível do controlo e coordenação dos movimentos. Apesar das dificuldades sentidas 
por alguns clientes, a atividade realizou-se com sucesso, permitindo às técnicas 
adaptarem os exercícios propostos às necessidades dos clientes presentes na sessão. 
Em seguida, realizou-se uma atividade de grupo, designada por “Jogo do Mata”. A 
realização desta atividade não decorreu tal como o esperado, uma vez que o número 
de clientes presentes na sessão foi bastante reduzido. Apesar disso, foi uma atividade 
produtiva ao nível capacidade de prestar atenção às indicações dadas pelas técnicas, 
assim como ao nível da capacidade de questionar os colegas sempre que existiam 
dúvidas. Foi também positiva ao nível da capacidade de seguir instruções e respeitar 
regras. Para além disso, pretendia também que os clientes desenvolvessem uma 
maior capacidade de respeitar os colegas, bem como promover a capacidade de 
trabalho em equipa, fomentando um espírito de competição saudável. 
Terminado este exercício, seguiu-se um breve momento de retorno à calma. Foi 
distribuída uma esponja flutuadora por todos os clientes. Terminada a atividade, os 
clientes, de forma geral, manifestaram sinais de descontração. 



52 
 

Terminado o momento de retorno à calma, foi pedido aos clientes que saíssem da 
água, de modo a dar por terminada a sessão. Todos os clientes saíram da água pelo 
bordo da piscina, à exceção da cliente MG que teve que sair pela escada da piscina.  
Foi pedido aos clientes que arrumassem o material utilizado durante a sessão, de 
modo a desenvolver um sentimento de responsabilização relativamente ao material 
que lhes foi cedido. Desse modo, foi dada por terminada a sessão e os clientes 
seguiram para os respetivos balneários. 
 
Nos balneários foi realizado um trabalho ao nível das Atividades da Vida Diária, uma 
vez que a clientes JC apresentava uma autonomia muito reduzida ao nível das 
questões da higiene pessoal e dos cuidados com o vestuário. 
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11ªSessão de Hidroginástica 
 
Data: 12 de Junho de 2013 
Horário: 11h45-12h30 
Local: Piscina Municipal do Restelo 
Intervenientes:  

 LS; MG; JC; PA; RJ; 
 Técnica de Educação Especial e Reabilitação Mafalda Príncipe 
 Estagiária de Reabilitação Psicomotora Íris Carvalho 

 
Esta sessão foi uma sessão dedicada à avaliação final, tendo a estagiária ficado 
responsável pelo preenchimento da escala de avaliação para o meio aquático, 
enquanto a técnica dinamizada a sessão, utilizando exercícios orientados para as 
questões presentes no instrumento de avaliação. 
No caso dos clientes que não estavam presentes, a avaliação foi realizada de acordo 
com a observação que tinha sido realizada durante as restantes sessões 
 


