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Resumo 

O presente relatório reflete o trabalho desenvolvido ao longo do estágio curricular inserido 
no Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais do Mestrado em Reabilitação 
Psicomotora, no âmbito da população adulta com Dificuldades Intelectuais e 
Desenvolvimentais. Assim, este documento aborda uma componente teórica, relativa ao 
enquadramento da prática profissional, e uma componente prática, do estágio curricular 
em si, que se desenvolveu no CAO-CECD ao longo de 9 meses. A intervenção 
psicomotora, individual e em grupo, procurou promover o desenvolvimento da pessoa com 
dificuldade, pela maximização do seu potencial adaptativo, funcionalidade, autonomia e 
qualidade de vida, em diversos contextos. Nesse sentido, foram traçados objetivos gerais 
e específicos que foram desenvolvidos através de atividades promotoras das competências 
motoras, cognitivas e sociais, no contexto de sala/ginásio, meio aquático e equitação 
terapêutica. A partir de uma avaliação inicial e final completa (formal e informal), verificou-
se que a intervenção desenvolvida contribuiu para a manutenção, e alguns ganhos, de 
vários aspetos psicomotores, contribuindo para a autonomia e bem-estar dos indivíduos. 

Palavras-Chave: Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais; Intervenção Psicomotora; 
Atividade Motora Adaptada; Natação Adaptada; Equitação Terapêutica; Apoios; 
Comportamento Adaptativo; Autonomia; Qualidade de Vida; CAO-CECD. 

 

 

 

Abstract 

The current report reflects the work developed during the curricular internship embedded to 
the discipline of Professional Skills Development, of the Psychomotor Rehabilitation Master, 
focused in the intervention with adult population with Intellectual and Developmental 
Disabilities (IDD). Thus, this document outlines a theoretical component, on the framework 
of the professional practice, and a practical component, of the traineeship itself, which was 
developed in the CAO-CECD, over 9 months. Psychomotor intervention, individual and with 
a group, aims to promote the development of people with difficulties, by maximizing their 
adaptive potential, functionality, autonomy and quality of life, in various contexts. In this 
way, were outlined general and specific goals, developed through activities that promote 
motor, cognitive and social skills, in the gym context, aquatic therapy and therapeutic 
ridings. From a complete initial and final evaluation (formal and informal), it was found that 
the developed intervention helped the maintenance, and resulted in some gains, of several 
psychomotor aspects, contributing to the autonomy and well-being of individuals. 

Keywords: Intellectual and Developmental Disabilities; Psychomotor Intervention; Adapted 
Motor Activity; Adapted Swimming; Therapeutic Riding; Support; Adaptive Behavior; 
Autonomy; Life Quality; CAO-CECD 
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Introdução 

 

O presente relatório desenvolveu-se no âmbito da Unidade Curricular do Ramo de 
Aprofundamento de Competências Profissionais (RACP), inserida no Plano Curricular do 
2º ano do Mestrado em Reabilitação Psicomotora pela Faculdade de Motricidade Humana 
(FMH) da Universidade de Lisboa, desenvolvido assim, em carácter de Estágio curricular. 
Os principais objetivos gerais desta Unidade Curricular (Regulamento Interno do Ramo de 
Aprofundamento de Competências Profissionais - RIRACP, 2013) são:  

 Estimular o domínio do conhecimento aprofundado no âmbito da Reabilitação 
Psicomotora, quer na vertente científica quer metodológica, promovendo uma 
competência reflexiva multidisciplinar;  

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

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

Neste sentido, o RACP perspetiva de uma forma mais específica, promover a 
aprendizagem e o treino direcionados para o futuro exercício da atividade profissional, 
facilitando a inserção do mestrando no mercado de trabalho, com base na aquisição de 
competências nos seguintes domínios (RIRACP, 2013):  

1) Intervenção Psicomotora (Pedagógico-Terapêutica) - relacionar conhecimentos próprios 
da especialidade com as atividades profissionais de intervenção, particularmente: 
avaliação psicomotora e estabelecimento do perfil intraindividual; conceção, aplicação e 
avaliação de programas no âmbito da reabilitação psicomotora; identificação de fatores 
contextuais, facilitadores ou inibidores do desenvolvimento psicomotor e elaboração das 
respetivas medidas preventivas e profiláticas; 

2) Relação com outros profissionais - relacionar conhecimentos próprios da especialidade 
com outras atividades profissionais nas equipas multidisciplinares, numa base de 
comunicação e partilha de conhecimentos: participação na avaliação do desenvolvimento, 
de adaptação e de aprendizagem dos indivíduos e participação na conceção e 
desenvolvimento de planos e programas multidisciplinares de reabilitação, em cooperação 
com outros profissionais, no sentido de promover o potencial de adaptação e de 
aprendizagem e a inclusão social do indivíduo;  

3) Relação com a comunidade - através do desenvolvimento de projetos que privilegiem a 
interação entre os diferentes intervenientes (indivíduo, família, técnicos) nos processos de: 
orientação e aconselhamento nas áreas de intervenção psicomotora ao nível pessoal, 
familiar e comunitário; observação e análise da conceção e dinamização de projetos; 
realização de eventos para divulgação das atividades do RACP e dinamização da relação 
da instituição com a comunidade.  

O Estágio curricular, a que este presente documento se refere, desenvolveu-se no Centro 
de Educação para o Cidadão com Deficiência de Mira-Sintra (CECD Mira-Sintra), 
especificamente na valência do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), que intervém 
no âmbito da habilitação e capacitação de adultos com Dificuldade Intelectual e 
Desenvolvimental (DID), promovendo a capacidade funcional, adaptativa e a qualidade de 
vida de cada indivíduo, fornecendo respostas ao nível terapêutico, de formação profissional 
e de promoção da saúde. 
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Este documento escrito pretende refletir a prática profissional do Estágio curricular 
alicerçada nos fundamentos presentes na literatura, objetivando assim, aliar a teoria e a 
prática. Neste sentido, no primeiro capítulo será realizado o enquadramento da prática 
profissional, caracterizando-se inicialmente quer a instituição em questão e os espaços de 
intervenção, quer a população-alvo. Posteriormente procurar-se-á fundamentar a 
intervenção psicomotora no geral e, particularmente, a direcionada a este grupo 
populacional, referindo o tipo de abordagem metodológica a considerar neste âmbito. No 
segundo capítulo será explanada toda a realização da prática profissional no estágio 
curricular, na qual será apresentada a intervenção psicomotora desenvolvida no CAO-
CECD e, especificamente, a desenvolvida pela estagiária, sendo descritas as diferentes 
fases de intervenção vivenciadas durante a prática de estágio curricular, desde a 
observação à intervenção supervisionada e autónoma. Após esta abordagem, será 
desenvolvida a intervenção psicomotora realizada em grupo e apresentado o estudo de 
caso, que envolve não só a intervenção em grupo como individual. Neste sentido, serão 
abordados todos os aspetos inerentes como a caracterização dos indivíduos, avaliação, 
planeamento e processo de intervenção e análise e discussão dos resultados do mesmo. 
Por fim, será apresentada uma breve descrição dos Projetos de Intervenção planeados e 
desenvolvidos, as atividades complementares a todas as fases de intervenção e as 
principais conclusões e reflexões relativamente ao estágio curricular, bem como reflexões 
pessoais suscitadas por esta vivência, perspetivando o futuro profissional. 
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I - Enquadramento da Prática Profissional 

 
Neste capítulo é caracterizada de uma forma geral a instituição onde foi desenvolvido o 
estágio curricular, bem como os espaços físicos onde foi desenvolvida a intervenção. Para 
além disso, é apresentada e caracterizada a população-alvo da intervenção fazendo 
referência às problemáticas mais frequentes. Posteriormente, será feita uma abordagem à 
prática interventiva psicomotora e aos seus fundamentos teóricos e práticos, direcionando 
esta abordagem para a população que foi alvo de intervenção, nos diversos contextos. 
 
 

1. Caracterização da instituição e dos espaços de intervenção 

 

1.1. Caracterização da instituição 

 
1.1.1. CECD Mira-Sintra 
 

O CECD Mira Sintra - Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência, C.R.L. é uma 
Cooperativa de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, fundada por pais e técnicos em 
1976. Abarcando maioritariamente a população do concelho de Sintra, presta serviços a 
cerca de 1400 pessoas de várias faixas etárias que necessitem de apoios especializados 
devido a dificuldades no seu desenvolvimento e no seu rendimento académico, laboral ou 
social (Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência [CECD], 2009a). 

Centrado na pessoa, nas suas motivações e anseios, o trabalho desenvolvido no CECD 
Mira-Sintra, edifica-se numa filosofia de inclusão, organizando-se em diversas valências, 
integradas na comunidade, com equipas multidisciplinares e programas e projetos 
específicos, adaptados às necessidades e características da população abrangida. Nesse 
sentido, certificada pela marca Europeia de Certificação dos Serviços Sociais – EQUASS 
Assurance, dispõe das seguintes valências: Unidade Integrada de Intervenção Precoce na 
Infância (UNIIPI), Centro de Formação Profissional (C.F.P.), Centro Emprego Protegido 
(CEP), o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), Unidade de Apoio a Família (UAF) e 
Centro de Medicina Física e Reabilitação (CMFR) (CECD, 2009a).  

 

1.1.2. CAO – Mira-Sintra 

 

O CECD possui dois polos da valência de CAO, um em Mira-Sintra e outro no Pendão. 
Uma vez que o estágio foi desenvolvido no CAO de Mira-Sintra, este será descrito com 
mais pormenor seguidamente e será designado por CAO-CECD. 

O CAO-CECD atende clientes jovens e adultos com Dificuldades Intelectuais e 
Desenvolvimentais (DID), com idade mínima de 16 anos, prestando serviços e 
desenvolvendo projetos em áreas complementares e de apoio técnico como a Atividade 
Motora Adaptada, a Terapia Ocupacional, os Conhecimentos Gerais/Tecnologias de 
Informação e Comunicação, a Psicologia, o Serviço Social, a Equitação Terapêutica, a 
Natação Adaptada e a Dança e Expressão Dramática; e em áreas ocupacionais como a 
jardinagem, a limpeza urbana, as artes decorativas, as artes culinárias, a reciclagem e a 
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horta pedagógica (Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência [CECD], 2009b). 
Nesse sentido, os principais objetivos desta valência são: 

 Promoção e maximização do desenvolvimento da autonomia pessoal e social dos 
clientes; 

 Valorização das suas competências com recurso ao desenvolvimento de atividades 
socialmente úteis; 

 Promoção do bem-estar individual, respeitando as características e necessidades 
específicas de cada cliente; 

 Promoção da sua integração sociofamiliar e comunitária (CECD, 2009b). 

Devido ao crescente desenvolvimento desta valência, e procurando dar uma resposta o 
mais adequada possível às necessidades e aspirações do cliente, possibilitando o 
cumprimento dos objetivos a que se propõe, o CAO- CECD foi estruturado em 3 unidades: 

 Unidade A – direcionada mais para o desenvolvimento de atividades de lazer e de 
bem-estar, fundamentalmente relacionadas comas atividades da vida diária nas 
suas diversas componentes. 

 Unidade B –nesta unidade são desenvolvidas atividades ocupacionais procurando 
desenvolver a autonomia do cliente.  

 Unidade C – voltada para atividades socialmente úteis, procurando que estas sejam 
desenvolvidas num meio o mais integrado possível (CECD, 2009b). 

Em todas as unidades procura-se um equilíbrio entre a eficácia das respostas e o absoluto 
respeito pela dignidade e individualidade dos clientes (CECD, 2009b). 

Considerando as várias valências, unidades e serviços disponibilizados em diversas áreas 
são vários os espaços físicos que constituem o CAO-CECD e complementares a este, que 
permitem dar ao cliente uma resposta diversificada e adequada. Nesse sentido, será feita, 
em seguida, uma breve caracterização dos espaços onde a intervenção do presente 
estágio foi desenvolvida. 

 

1.2. Caraterização dos espaços de Intervenção 

 

Os espaços frequentemente utilizados para a intervenção psicomotora foram o ginásio de 
desportos coletivos do CAO- CECD, o ginásio de condição física do CAO-CECD, o 
Complexo Municipal Desportivo de Ouressa e o Centro Hípico da Costa do Estoril. 
Esporadicamente foi ainda utilizado o jardim exterior do CECD e o Complexo Desportivo 
Municipal de Fitares. 

 

1.2.1. Ginásios do CAO – CECD 

 

Tanto o ginásio de desportos coletivos, como o ginásio de condição física situam-se no 
segundo andar das instalações do CAO-CECD, com acesso por escadas ou elevador. 
Entre ambos os ginásios existem balneários onde os clientes podem equipar-se antes das 
sessões e desequipar-se e tomar banho depois das sessões. 

O ginásio de desportos coletivos está equipado com diverso material destacando-se: 

 Aparelhagem de som e CD’s 
 Fitball’s 
 Bolas de vários desportos (basquetebol, voleibol, futebol, medicinais…) 
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 Bolas de vários tamanhos e texturas 
 Steps 
 Bancos Suecos 
 Espaldares 
 Balizas de Futsal 
 Tabelas de Basquetebol 
 Arcos de diversos tamanhos e cores 
 Sinalizadores 
 Pinos 
 Corda 
 Minitrampolim 
 Colchões 
 Quadro branco magnético 
 Bastões 
 Discos (jogo da malha) 
 Latas (jogo das latas) 
 Coletes 
 Saco Wesco (com mãos, pés e marcas) 

 

O ginásio de condição física está equipado com as seguintes máquinas: duas máquinas 
de remo, uma passadeira, dois escaladores, uma elíptica e 3 bicicletas estáticas. 

 

1.2.2. Complexo Municipal Desportivo de Ouressa 
 

O complexo Municipal Desportivo de Ouressa é constituído por uma piscina de 25m, com 
6 pistas e com uma profundidade mínima de 0,90m e máxima 2,00m e por um tanque de 
aprendizagem 12,5m x 7,50m, com uma profundidade de 0,85m (Sintra EDUCA E.E.M. - 
Empresa Municipal de Gestão e Manutenção de Equipamentos Educativos de Sintra, s/d). 
Para além disso, para a realização das atividades neste espaço tem ao dispor o seguinte 
material: 

 Pranchas de diferentes tamanhos 
 Bolas 
 Cestos 
 Flutuadores Abdominais 
 Argolas 
 Testemunhos 
 Pequenas peças flutuantes 
 Colchões 
 Halteres 
 Rolos 
 Pullboys 

 

1.2.3. Centro Hípico da Costa do Estoril 
 

O centro hípico possuí 40 boxes divididas em três pátios, tendo cada um uma zona de 
banho para os cavalos e uma sala de arreios, um picadeiro coberto, 3 picadeiros 
descobertos (um grande, um pequeno e um standard), um redondel e padocks. Os clientes 
usufruem do picadeiro pequeno de 10 metros por 30 metros e do picadeiro standard de 20 
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metros por 40 metros (Centro Hípico da Costa do Estoril, 2013). O CAO-CECD tem ao 
dispor o seguinte material para a equitação terapêutica: bolas, fitas, toques e argolas. 

 

2. Caracterização da População Alvo 
 
Tal como referido anteriormente, o CAO-CECD tem como alvo, jovens e adultos, com 
Dificuldades Intelectuais e Desenvolvimentais (DID). Nesse sentido de seguida, procurar-
se-á explanar tudo o que esta nomenclatura acarreta consigo, incluindo a sua classificação, 
etiologia e epidemiologia e as principais características. 

 

2.1. Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental – DID 
 

Nomear é um processo decisivo, que acarreta em si mensagens sobre o valor percebido e 
as relações humanas (Luckasson e Reeve, 2001), constituindo um pré-requisito para a 
definição e classificação (Simeonsson, Granlund, e Björck-Akersson de 2006 cit. in 
Schalock, 2011). 

A nomenclatura utilizada para se referir à população com DID tem variado 
significativamente ao longo do tempo, mesmo na atualidade, encontra-se uma variação 
considerável na terminologia em diferentes países (Schalock, 2011), incluindo os países 
de língua oficial portuguesa (Santos e Morato, 2012a). Segundo os dados do Atlas – Global 
Resources for Persons with Intellectual Disabilities (2007 cit. in Belo, Caridade, Cabral e 
Sousa, 2008) existe falta de consenso ao nível da terminologia, verificando-se que muitos 
termos e definições são usados, tais como, ‘atraso mental’, ‘deficiência mental’, ‘deficiência 
intelectual’, ‘défice cognitivo’, ‘dificuldade intelectual’ e ‘dificuldades desenvolvimentais’. No 
entanto, Santos e Morato (2012a), tendo em conta as investigações e reflexões científicas 
recentes, referem que o termo ‘intellectual disability’ ganhou já um consenso em inglês. Em 
português o termo é traduzido e considerado como ‘deficiência intelectual’, notando-se uma 
clara incoerência com a tradução e adoção de outros termos, utilizando-se diferentes 
traduções para uma mesma palavra original (como é o caso de ‘learning disability’ que é 
traduzido como ‘dificuldades de aprendizagem’) (Santos e Morato, 2012a). A tónica parece 
então estar na palavra deficiência, que é mais estigmatizante, podendo acarretar consigo 
um caráter negativo e pejorativo, e estando associada a uma ideia de irrecuperabilidade e 
inutilidade das pessoas (Morato e Santos, 2007). Por outro lado, o termo dificuldade está 
associado à premissa de que, com os apoios adequados, essa dificuldade pode ser 
minimizada e ultrapassada (Santos e Morato, 2002 cit. in Santos e Morato, 2012a), 
conferindo por isso, uma perspetiva de carácter positivo e de potencialidade (Morato e 
Santos, 2007). Nesta linha de pensamento, segundo Santos e Morato (2012a), ao 
adotarmos terminologias em coerência com as novas conceções e paradigmas, é possível 
modificar pensamentos, que terão repercussão ao nível das planificações das intervenções 
e nas expectativas, e no direito de qualquer pessoa, em assumir um papel ativo como 
cidadão. Por exemplo, para Walsh (2002) o termo ‘cognitive-adaptive disability’ (dificuldade 
intelectual-adaptativa) parece ser o mais próximo dos critérios utilizados para a avaliação 
e diagnóstico da condição. No entanto, Verdugo e Schalock (2010) referem o termo 
‘Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental’ como o termo que deve ser atualmente 
adotado por refletir o paradigma atual a todos os níveis (ao nível do constructo, 
classificação e práticas profissionais atuais). Neste sentido, no presente relatório o termo 
e a conceção adotada será Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental (DID). Assim, 
embora alguns autores coloquem a hipótese de que qualquer terminologia utilizada poderá 
sempre constituir um rótulo (mais tarde ou mais cedo), a ideia que parece imperar é a de 
que deve haver uma dependência e coerência entre o paradigma atual e a renomeação da 
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nomenclatura. Só desta forma se contribuirá para uma mudança atitudinal face às pessoas 
com DID (Santos e Morato, 2012a). 

A nomenclatura encerra em si um paradigma e é então, o primeiro passo para a 
conceptualização. Segundo Greenspan e Switzky (2006 cit. in Schalock, 2011) e Schalock 
et al. (2007), definir de forma operacional e clara, ajuda não só a satisfazer o impulso 
humano básico para a compreensão, como afeta o domínio social e jurídico da pessoa. 

Neste sentido, tal como na terminologia, o conceito de DID baseou-se em diferentes 
perspetivas ao longo do tempo. De um modelo médico em que a “dificuldade” era 
considerada uma condição natural, de origem orgânica e as capacidades dos indivíduos 
subvalorizada, passou-se a um modelo social, em que o foco passa das implicações que 
a condição biológica pode ter na pessoa ao nível da participação ativa na comunidade, 
para as condições sociais e estruturais que impossibilitam o exercício dessa participação 
de forma plena (Mckenzie, 2013). Posteriormente procurou-se desenvolver o conceito a 
partir da interação de ambas as perspetivas (World Health Organisation - WHO, 2011), 
prova disso é a Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), uma vez que faz 
referência e utilização do modelo humano biopsicossocial, quer em termos de 
incapacidades/dificuldades, como também de funcionalidade (Mckenzie, 2013). 

Assim, encarado inicialmente apenas na perspetiva das dificuldades que a pessoa 
apresentava para a aprendizagem (demonstrada pelo Quociente de Inteligência - QI), o 
conceito de DID (anteriormente denominada por Deficiência Mental–DM), na década de 90 
e de acordo com o DSM-IV, evoluiu no sentido não só de uma redefinição em termos de 
limiar de QI, a partir do qual a pessoa era considerada como tendo uma DID, como a 
ponderação do Comportamento Adaptativo (CA) (Santos e Morato, 2007). Ao deixar uma 
perspetiva reducionista para trás, a questão do domínio adaptativo – ajustamento social e 
adaptação do comportamento (Morato e Santos, 2007) – passa a desempenhar um papel 
crucial, procurando perceber não só as limitações como os skills adaptativos que 
influenciam a vida da pessoa com DID, bem como as interações e influências dos diferentes 
contextos no dia-a-dia (Leitão, Lombo e Ferreira, 2008). 

Espelhando a mudança do constructo proposta pela American Associationon 
Intellectualand Developmental Disabilities (AAIDD) e pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS), a definição de DID engloba atualmente as limitações significativas (que surgem 
antes dos 18 anos), tanto ao nível do funcionamento intelectual (QI) (limitações 
significativas quando o QI se encontra dois desvios-padrão abaixo da média - QI<70/75), 
como do CA (quando a sua avaliação revela resultados dois desvio-padrão abaixo da 
média), e que, consequentemente, terão repercussões ao nível conceptual, social e ao 
nível das competências adaptativas práticas (Schalock et al., 2007, 2010). No entanto, 
importa referir que, apesar de um dos critérios ser o surgimento antes dos 18 anos de 
idade, poderá ser necessário realizar um diagnóstico retrospetivo caso não seja atribuído 
ao indivíduo um diagnóstico oficial de DID durante o período de desenvolvimento (Schalock 
et al., 2010). Neste sentido, a perspetiva atual redireciona-se para um paradigma mais 
ecológico, onde o envolvimento ganha destaque no desenvolvimento individual, havendo 
uma atenção direcionada à qualidade das respostas das pessoas às exigências dos fatores 
ambientais, com as quais se vão confrontando diariamente (Santos e Morato, 2012a). 
Assim, a funcionalidade assume um lugar de destaque, centrando-se na qualidade de 
interação dinâmica e de participação nas atividades expectáveis para qualquer cidadão da 
comunidade onde se insere, e descentrando-se exclusivamente do problema da pessoa 
(Santos e Morato, 2012a). De acordo com Luckasson e Schalock (2012), a abordagem da 
funcionalidade nas DID deve ser encarada num sistema de múltiplas perspetivas, incluindo 
todas as dimensões do funcionamento humano, a interação entre os sistemas de apoio e, 
consequentemente, os comportamentos da pessoa, uma vez que só desta forma é possível 
conhecer as necessidades e potencialidades de cada um. Segundo a AAIDD, existem 5 
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dimensões do funcionamento humano: o funcionamento intelectual, a saúde, a 
participação, o contexto (composto por fatores pessoais e envolvimentais) e o CA, que 
interagem como sistemas de suporte, influenciando, deste modo, as respostas da pessoa, 
em termos da condição socioeconómica, saúde e bem-estar subjetivo (Schalock et al., 
2010). 

Tal como vimos até aqui, o CA, sendo um dos critérios para o diagnóstico das DID, assume 
um papel de destaque no estudo desta temática. Santos (2007, p.47) considera o CA como 
o “conjunto de habilidades aprendidas ou adquiridas para desempenhar com sucesso 
aspetos e tarefas, no âmbito da independência, responsabilidade pessoal e social, que 
através de ajustamentos vários procura a adaptação às expetativas socioculturais e etárias 
vigentes, que implicam o assumir do papel de membro ativo na comunidade onde o 
indivíduo se insere.”. O CA é então entendido como o conjunto de capacidades 
conceptuais, sociais e práticas que são aprendidas e desempenhadas pelas pessoas no 
seu dia-a-dia (Luckasson e Schalock, 2012). Não obstante as necessidades serem 
diferentes ao longo do desenvolvimento humano, Santos e Morato (2007) defendem, tendo 
por base a investigação que tem vindo a ser feita nesta área, que existem diversos 
domínios transversais a considerar-se aquando da avaliação do CA: a autonomia nos 
diferentes contextos (por exemplo, necessidades básicas e autonomia na higiene), o 
desenvolvimento físico/motor (habilidades de praxia global e fina; mobilidade), o 
funcionamento cognitivo, o desenvolvimento da linguagem comunicativa, as habilidades 
pessoais/sociais, a saúde no geral, as atividades domésticas e de autossuficiência na 
comunidade, até às atividades pré-profissionais. O processo de avaliação neste âmbito é 
possível devido à existência de instrumentos de avaliação do CA que têm vindo a ser 
desenvolvidos, como é o caso Escala de Comportamento Adaptativo – versão Portuguesa 
(ECAP), utilizada como referência pelo CAO-CECD.  

Em suma, quer a terminologia quer a conceptualização da DID evoluíram para um 
paradigma atual que se centra na qualidade de interação entre o sujeito e o seu 
envolvimento, em vez de se centrar unicamente nos deficits individuais, considerando que 
todos os indivíduos têm áreas fortes e menos fortes que, com um sistema de apoios 
adequado e individualizado, possibilitará assumirem o seu papel como cidadãos ativos, 
tomando decisões pessoais relativas à sua própria vivência, contribuindo para a melhoria 
da sua qualidade de vida (Luckasson et al., 2002 cit. in Santos e Morato, 2012a; Schalock 
et al., 2010). É então neste sentido, que Mckenzie (2013) defende que a “capacidade” da 
pessoa não é uma característica dependente apenas dela mesma mas antes da 
capacidade que o contexto, onde está inserida, tem para lidar com a diversidade. Cabe 
então à comunidade incluir todos os seus membros identificando quais os apoios que 
necessita prestar às famílias e aos indivíduos para que tal seja possível. Assim, o mesmo 
autor sugere o neologismo “(poss)ability” como um conceito que encara as dificuldades de 
uma forma mais positiva e dinâmica, útil no contexto do discurso médico, social e 
comunitário utilizados.  

Nesta linha de pensamento, a adoção de uma nova terminologia de acordo com o modelo 
conceitual de base, acarreta consigo novas perspetivas ao nível dos sistemas de 
classificação, avaliação e intervenções (mais pertinentes e individualizadas) (Santos e 
Morato, 2012a), tal como vamos ver a seguir. 

 

Sistemas de Classificação 

Os sistemas de classificação têm como objetivo principal fornecer um sistema organizado 
para a categorização dos vários tipos de observações, sendo normalmente utilizados para 
as seguintes finalidades: investigação, serviços/apoios e comunicação sobre as 
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características das pessoas e dos seus ambientes (Shalock, 2011); facilitando a aquisição 
de conhecimento e a prestação de melhores práticas e intervenções (Schalock et al., 2010) 

A par com a evolução do conceito, referida anteriormente, os sistemas de classificação 
também foram sendo modificados. Assim, inicialmente o sistema de classificação da DID 
era baseado sobretudo no QI (classificação feita enquanto ‘Deficiência Mental’ leve, 
moderada, severa e profunda), destacando-se a classificação proposta na Classificação 
Internacional de Doenças, 9ª revisão (CID-9) e na Classificação Internacional de Doenças, 
10ª Revisão (CID-10). Mais tarde, é proposto, no Manual de Diagnóstico e Estatística das 
Perturbações Mentais, 4ª edição (DSM-IV), um sistema multiaxial mais abrangente que 
adota os critérios de diagnóstico apontados em 1992 e 2002 pela atual AAIDD, não 
obstante, ainda é conferido um enfoque significativo aos intervalos de QI, relativamente a 
outros fatores (Schalocket al., 2010).  

Porém, segundo Shalock (2011) os três sistemas de classificação atualmente mais 
utilizados, a nível internacional, no campo da DID são a CID-9, a CID-10 e DSM-IV, que 
são organizados, ainda, principalmente com base nos resultados de QI. Os dados do Atlas 
– Global Resources for Persons with Intellectual Disabilities (2007 cit. in Belo et al., 2008) 
revelam também a falta de consenso internacional ao nível dos sistemas de classificação. 
Através dos dados recolhidos constataram que a CID foi o instrumento mais utilizado (62, 
3%), seguido do DSM– IV (39.7%) e da CIF (14.4 %). 

Não obstante, considerando o paradigma atual da DID, Schalock et al. (2010) apresentam 
um sistema de classificação multidimensional, que se baseia nas habilidades intelectuais, 
CA, saúde, participação, contexto e intensidade dos apoios necessários. Nesta linha de 
pensamento, a DID deve ser classificada de acordo com as intensidades de apoios que o 
indivíduo necessita: 

 Apoios intermitentes: apoios esporádicos/episódicos disponibilizados apenas em 
momentos necessários, de crise ou períodos de transição no ciclo de vida da 
pessoa; podem ser de alta ou baixa intensidade; 

 Apoios limitados: apoios persistentes, mas limitados, relacionados com 
necessidades que exijam assistência temporal de curta duração, sobretudo nos 
períodos críticos. Pode exigir menos funcionários e menos custos do que os níveis 
mais intensos de apoio (por exemplo, a formação de emprego);  

 Apoios extensivos: apoios regulares e periódicos (por exemplo, diariamente ou 
semanalmente), num determinado ambiente (escola, trabalho ou casa), sem 
temporalidade limitada (por exemplo, suporte de vida em casa a longo prazo); 

 Apoios permanentes: apoios constantes e de alta intensidade, que são 
disponibilizados nos vários ambientes que envolvem o indivíduo e que poderão 
estar presentes toda a vida (Schalock et al., 2010). 

As necessidades de apoio referem-se então ao padrão e à intensidade dos apoios 
necessários para a participação de atividades ligadas com o funcionamento humano, 
baseando-se na premissa de que este é influenciado pela congruência entre a capacidade 
individual e os ambientes, garantindo o ajuste pessoa-ambiente. Para isto, é necessária a 
compreensão dos múltiplos fatores que moldam o desempenho humano e a determinação 
individual do perfil e intensidade de apoios necessários (Thompson et al, 2009). Assim, no 
geral, as necessidades de apoio pode ser entendidas segundo várias perspetivas: 
necessidade objetiva (o que o profissional define como necessidade numa determinada 
situação, com base numa avaliação individualizada), necessidade sentida (o que a pessoa 
quer ou percebe como necessário), necessidade (a necessidade sentida transformada em 
ação como por exemplo, a solicitação de serviços), necessidade comparativa (obtida por 
estudar as características de uma população que podem beneficiar de um serviço comum) 
(Bradshaw, 1972 e Van Bilzen, 2007 cit. in Thompson et al, 2009). 
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Embora em Portugal ainda não seja amplamente utilizada esta classificação, com base nas 
necessidades de apoio, a realidade institucional desenvolve-se a passos largos nesse 
sentido, como é o caso do CECD. O paradigma atual da DID está na base de toda a prática 
profissional nesta instituição. Neste sentido, o presente relatório e toda a prática 
profissional foi desenvolvido considerando todas as questões de terminologia, 
conceptualização, classificação e intervenção atuais e que vão de encontro à vivência da 
cidadania em pleno, da responsabilidade social no cumprimento dessa vivência por todos 
os elementos da comunidade, bem como da concretização e realização pessoal. 

Tal como a clarificação conceptual, a etiologia e a epidemiologia trazem informações e 
dados cruciais para o desenvolvimento desta temática. Nesse sentido, de seguida serão 
abordados os aspetos etiológicos e epidemiológicos da DID.   

 

Etiologia e Epidemiologia 

O conhecimento da etiologia da DID é um aspeto fundamental a ser estudado uma vez 
que, o conhecimento dos fatores causais permite agir de uma forma preventiva em termos 
de intervenção, possibilitando, ainda, auxiliar na antecipação de potenciais necessidades 
de apoio (Schalocket al., 2010) e, a par com outros indicadores, permite uma intervenção 
mais direcionada, adequada e individualizada. 

Anteriormente a etiologia da DID era dividida em dois tipos: de origem biológica e devido a 
desvantagem psicossocial (Schalock, 2011). Atualmente a sua etiologia é apontada como 
de natureza multifatorial, composta não só pelos fatores de risco - classificados quanto ao 
tipo (biomédico, social, comportamental e educativos), e quanto ao tempo do fator (pré-
natal, perinatal e pós-natal) -, mas também pela relação destes ao longo do tempo 
(Schalocket al., 2010). Vários autores defendem ainda que, de uma forma genérica, estes 
fatores estão associados ou a questões genéticas ou ambientais (Gecz e Eric Haan, 2012). 
Segundo Maulik, Mascarenhas, Mathers, Dua e Saxena (2011) em vários estudos 
desenvolvidos sobre os fatores causais, na maioria verificou-se que o fator causal era 
desconhecido em quase metade dos casos, sendo que os fatores pré-natais, perinatais e 
pós-natais eram quase igualmente responsáveis pela outra metade da população, embora 
as estimativas variassem muito entre os diversos estudos. Relativamente aos fatores pré-
natais as causas genéticas foi o fator comummente referido, em relação aos fatores 
perinatais o traumatismo no parto, asfixia ao nascer, e alterações no crescimento intra-
uterino foram as causas mais comuns, por fim, as infeções e as alterações no 
desenvolvimento foram as causas pós-natais mais referidas. Rauch et al. (2006 cit. in 
Verpelli, C. e Sala, C.,2012) reforçam este aspeto referindo que 25% dos casos atribuídos 
com a condição de DID é causado por condições genéticas identificadas, estando mais 
comummente associado ao cromossoma X (Ropers e Hamel, 2005 cit. in Verpelli e Sala, 
2012). Neste sentido, a investigação de causas deste tipo tem-se desenvolvido ao longo 
dos últimos anos (Verpelli e Sala, 2012). O estado atual do conhecimento na área da 
genética contribuiu para o desenvolvimento de algumas abordagens terapêuticas, com 
resultados clínicos iniciais bastante encorajadores (Bessa, Lopes e Maciel, 2012).  

Em suma, o estabelecimento de um diagnóstico preciso e o conhecimento das causas 
permite uma melhor compreensão do prognóstico e das necessidades futuras, bem como 
uma melhoria na resposta dos serviços de saúde e educacionais. Para além disso, ao nível 
da investigação científica, permite uma melhor compreensão dos mecanismos da 
condição, auxiliando no desenvolvimento de intervenções terapêuticas adequadas (Bessa 
et. al., 2012). Permite, também, dar uma resposta à incerteza e ao medo, comum entre 
muitos pais, quanto à origem da condição dos filhos (Barr e Millar, 2003).  
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Relativamente à epidemiologia, segundo uma meta-análise desenvolvida por Maulik et al. 
(2011), a prevalência da DID, considerando os 52 estudos incluídos, foi de 10,37 habitantes 
em 1000 habitantes. As maiores taxas foram observadas em países de baixo e médio 
rendimento e no género masculino.  

Tal como exposto anteriormente, o paradigma da DID envolve uma natureza 
multidimensional e multifatorial, surgindo assim uma heterogeneidade evidente de casos 
dentro do estudo das DID. O espetro de caraterísticas é por isso, bastante variado. No 
entanto, sem esquecer a individualidade de cada pessoa, de seguida serão apresentadas, 
de uma forma generalista e categorizada, as principais características que lhe estão 
associadas. 

 

Principais Características 

A pessoa com DID poderá experienciar, desde a infância, uma série de dificuldades 
desenvolvimentais na aprendizagem de diversas atividades da vida diária, no discurso, nas 
formas de locomoção, no autocuidado das suas necessidades básicas. Mais tarde, na 
idade escolar, podem fazer-se notar dificuldades na aquisição de conteúdos académicos, 
necessitando de apoio para as suas necessidades educativas. Com o decurso da idade, 
as necessidades vão-se alterando, assim como as limitações sentidas, sobretudo na área 
laboral, na vida independente e nas relações com os pares (Woolf et al., 2010). No decorrer 
do seu percurso, a pessoa com DID poderá vivenciar uma série de dificuldades nos 
processos de raciocínio, memória, atenção, abstração, resolução de problemas, tomada 
de decisão, dificuldade na generalização, compreensão de relações causa-efeito, 
comunicação e regulação emocional (World Health Organisation, 2007). Ou seja, verificam-
se dificuldades em termos percetivo-cognitivos (na organização de estímulos múltiplos), 
corporais e motores (planos de ação mais reduzidos); baixa resistência à frustração e 
desmotivação, problemas linguagem, reportório social inadequado e dificuldades no 
processo ensino-aprendizagem. Em muitos dos casos apresentam comportamentos 
estereotipados, de autoestimulação e de automutilação (Fonseca, 1995). 

Tal como vimos anteriormente na conceptualização da DID, a competência da adaptação 
aparece como uma das capacidades na qual este grupo denota mais dificuldades, estando 
por isso o domínio da autonomia bastante comprometido. No entanto, de acordo com 
alguns autores, estes défices são muitas das vezes uma consequência da falta de 
experiência e de estimulação com que esta população se depara desde a infância, em 
coexistência com um padrão de superproteção, que traz consequências inevitáveis em 
termos de desenvolvimento cognitivo e, por sua vez, influencia todas as outras áreas, 
justificando os baixos scores apresentados pela pessoa com DID em domínios como as 
atividades económicas, domésticas e pré-profissionais (Santos e Morato, 2012b). 

Assim, de uma forma geral, verifica-se que são diversos os domínios que se encontram 
afetados nesta condição, destacando-se os domínios cognitivo, da linguagem, social e 
psicomotor. 

No domínio cognitivo, verifica-se uma assincronia no desenvolvimento, sendo comum 
revelarem dificuldades na capacidade simbólica, de representação e abstração, na 
memória verbal de curto prazo; pensamento desorganizado devido a dificuldades na 
sequencialização do processamento da informação. Apresentam, ainda, dificuldades em 
manter a atenção e a concentração (Burack, Hodapp e Zigler, 1998). 

Relativamente à linguagem, é também observável, em muitos dos casos, uma assincronia 
ao nível do desenvolvimento típico esperado para a sua idade. Ao nível da cognição 
linguística, as principais dificuldades prendem-se com a verbal, comparativamente à não-
verbal, revelando dificuldades na produção do discurso que se traduzem, muitas das vezes, 
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em ecolálias e estereotipias. É ainda comum a ocorrência de dificuldades de articulação, 
fonologia e imitação vocal. Assim, pelo referido até aqui, o nível de compreensão e de ser 
compreendido da pessoa, encontra-se alterado, com um discurso, muitas das vezes, pobre 
e desorganizado (Burack et al., 1998; Jacobson, Mullick e Rojahns, 2007). 

No domínio social, verificam-se dificuldades na perceção, compreensão, retenção e 
aquisição das regras sociais, bem como na capacidade de iniciativa e responsividade 
social. Para além disso, a interação com os pares encontra-se afetada, revelando 
dificuldades no reconhecimento de expressões faciais, surgindo também tendência para a 
passividade, isolamento, apatia e instabilidade emocional (Burack et al., 1998). Segundo 
Buracket al. (1998), devido às dificuldades apresentadas ao nível da autonomia o indivíduo 
com DID é catalogado pela sua baixa produtividade, capacidade de persistência e níveis 
de responsabilidade reduzidos. Concomitantemente a estes aspetos surgem dificuldades 
a nível comportamental, apresentando problemas de inibição e de autorregulação 
(comportamentos impulsivos; alterações na regulação da atenção) e baixa tolerância à 
frustração (falta de motivação e de perseverança) (Burack et al. 1998).  

No que diz respeito aos domínios motor e psicomotor, as limitações em termos da 
integração sensorial e dos processos de regulação da atenção, contribuem para que as 
suas respostas motoras sejam, consequentemente, mais lentas; facto, também muitas das 
vezes, justificado pela hipotonicidade que muitos destes indivíduos apresentam (Santos e 
Morato, 2012b). Neste sentido, Fonseca (1995), reforça que a pessoa com DID apresenta 
dificuldades em termos de processamento da informação, bem como uma menor precisão 
e maior lentidão na execução das ações, que originam problemas de expressão, 
verificáveis através de dismetrias, dissincronias e dispraxias. Neste sentido, revela um 
desajustamento em termos de ativação e interconexão dos metacomponentes da 
inteligência (identificação, seleção, organização, estratégia de resolução, representação 
mental da informação, focagem da atenção, memorização, monitorização da solução, 
integração dos feedbacks) estando então toda a dinâmica input-elaboração-output 
comprometida. Todos estes aspetos vão refletir-se através de hipo, híper e paratonias 
(Dupré, 1925 cit. in Fonseca, 1995), distonias, disquinésias (Picq e Vayer, 1960 cit. in 
Fonseca, 1995), sincinésias, distaxias e dissenergias posturais, fragmentação das 
reaferências vestibulares e labirínticas, tácteis e quinestésicas, dificuldade na integração 
dos dados espácio-temporais onde decorre a ação (Guilman, 1935 cit. in Fonseca, 1995), 
representação dissomatognósica, imperícia (Wallon, 1925 cit. in Fonseca, 1995) e, por 
isso, dificuldades na planificação da ação (Ajuriaguerra, 1974 cit. in Fonseca, 1995).Em 
suma, todos os fatores psicomotores poderão, de alguma forma, encontrarem-se afetados, 
desde a tonicidade às praxias. Nesta linha de pensamento, a partir de uma investigação 
desenvolvida por Santos e Morato (2007), através dos resultados obtidos pela aplicação 
da ECAP, verificaram-se diferenças significativas no domínio psicomotor entre um grupo 
com DID e um grupo sem qualquer tipo de perturbação, estando o nível do primeiro grupo 
significativamente abaixo do do segundo. Ainda segundo estes autores, existe uma relação 
direta entre as dificuldades psicomotoras e o grau de dificuldades apresentadas nos 
diferentes domínios do CA, aspeto que poderá ser justificado pela coexistência de outras 
condições associadas, particularmente a deficiência motora com maiores repercussões 
nas dificuldades de coordenação óculo-manual e pedal, noção do corpo, lateralidade e 
manipulação de objetos. 

Várias características podem surgir associadas ao envelhecimento precoce. Devido a 
avanços nas áreas da investigação científica e da saúde e de melhores condições de vida, 
hoje em dia, as pessoas com DID tem uma esperança média de vida superior e um 
aumento da expectativa de vida semelhante à da população em geral (Thorpe et al., 2001 
cit. in Lehmann et al, 2013). No entanto, Carmeli et al. (2005 cit. in Lehmann et al, 2013) 
referem que as pessoas com DID demonstram características de envelhecimento precoce. 
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Na verdade, problemas de saúde física, tais como a osteoporose, doenças da tiróide, 
doenças não isquémicas do coração, epilepsia e doenças de pele estão cada vez mais 
presentes em pessoas com DID de meia idade (Bittles et al 2002 cit. in Lehmann et al, 
2013;. Jansen et al., 2004 cit. in Lehmann et al, 2013). Para além disso, dificuldades ao 
nível da audição e da visão também revelam um aumento acentuado após os 50 anos 
(Evenhuis et al., 2001 cit. in Lehmann et al, 2013). 

De acordo com Turk (2010), compreender a heterogeneidade de comorbilidades existentes 
na DID em termos físicos, sensoriais, linguísticos, comportamentais, emocionais e sociais, 
permite também perceber esta multiplicidade de características passíveis de serem 
observadas nesta população. Nesse sentido, seguidamente, serão abordadas de uma 
forma geral as comorbilidades que podem estar presentes com a DID. 

 

2.2. Comorbilidades 

 

Na literatura, são referidas diversas comorbilidades com a DID, entre elas: alterações 
genéticas de etiologia variada (e.g. Trissomia 21, Síndrome de X-Frágil, Síndrome Prader-
Willi/Angelman, Síndrome Smith-Magenis), lesões no sistema nervoso central (sem causa 
específica), alterações anatómicas nas estruturas orais, deficiência motora, epilepsia, 
obesidade, hiperfagia, poliembolocoilamania, hidrocefalia, microcefalia, problemas do 
sono, entre outras (WHO, 2007; Jacobson et al., 2007; Santos e Morato, 2007). 

Não obstante, em termos de comorbilidade mais presente na literatura, quando comparada 
com a população em geral, a população com DID apresenta uma taxa significativamente 
superior em relação a problemas ao nível da saúde mental, como é o caso dos sintomas 
de depressão, ansiedade generalizada e esquizofrenia, tanto em crianças como em adultos 
(Cooper, Smiley, Morrison, Williamson e Allan, 2007). Neste caso específico o termo 
comummente utilizado é diagnóstico duplo, referindo-se especificamente à coexistência de 
DID e perturbações de saúde mental (Turner e Moss, 1996 cit. in White, Chant, Edwards, 
Townsend e Waghorn, 2005; Morgan, Leonard, Bourke e Jablensky, 2008). No entanto, 
ainda não existe consenso em termos da sua prevalência (Cooper et al., 2007), variando 
também de acordo com a idade e localização da população estudada, das 
conceptualizações e critérios de diagnóstico, da exclusão ou inclusão do comportamento 
desafiador e os instrumentos de avaliação utilizados (Campbell e Malone 1991 cit. in White 
et al, 2005). Neste sentido, as taxas de prevalência em alguns estudos variam de 14,3% 
até 67,3% (Campbell e Malone, 1991 cit. in White et al, 2005). Cooper et al. (2007) 
desenvolveram um estudo, de base populacional (n = 1023) em grande escala e com 
métodos claramente descritos, com o objetivo de determinar a prevalência de problemas 
de saúde mental entre os adultos com DID. Verificou-se que a prevalência de problemas 
de saúde mental foi de 40,9% através do diagnóstico clínico, 35,2% através do diagnóstico 
feito com recurso ao Diagnostic Criteria for Psychiatric Disorders for Use with Adults with 
Learning Disabilities (DC–LD), 16,6% com recurso ao CID-10 e 15,7% com recurso ao 
DSM-IV. Neste sentido, vários autores alertam para a existência de grandes dificuldades 
em estabelecer um diagnóstico de uma perturbação de saúde mental em pessoas com 
DID, particularmente quando a capacidade de participar na avaliação clínica está 
comprometida (White et al, 2005). Quando um indivíduo é incapaz de verbalizar ou 
descrever os sintomas psiquiátricos, geralmente há um aumento da dependência das 
observações feitas por parte dos familiares/cuidadores ou responsáveis legais. O 
diagnóstico e avaliação deve, então, adotar uma abordagem prática, i.e., deve basear-se 
em diferentes fontes de informação, incluindo não só as observações referidas 
anteriormente como observações diretas do comportamento e uma análise cuidada de toda 
a história do indivíduo (Deb, 2001; Arnold, 1993 cit. in White et al, 2005). Assim, ao serem 
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muitas vezes utilizadas classificações padronizadas, não adaptadas às características 
referidas anteriormente, existe esta dificuldade na aplicação e perceção dos critérios de 
diagnóstico. Reconhecendo este problema, tem havido um grande interesse no 
desenvolvimento de critérios de diagnósticos modificados, na área da saúde mental, 
especificamente para uso com pessoas com DID (Sturmey, Laud, Cooper, Matson e 
Fodstad, 2010). Por exemplo, a British Royal College of Psiquiatras desenvolveu os 
Critérios Diagnósticos para Distúrbios Psiquiátricos para uso com adultos com DID 
(Cooper, 2003). A coexistência e a interferência dos sintomas de ambas as condições são 
múltiplas e complexas, refletindo também a falta de uma definição e terminologia clara e 
amplamente aceite internacionalmente (Doˇsen, 2005 cit. in Morisse, Vandemaele, Claes, 
Claes e Vandevelde, 2013).  

Nos últimos anos a investigação tem apontado, ainda, para uma coocorrência bastante 
significativa entre as Perturbações do Espetro do Autismo e as DID (Matson e Shoemaker, 
2009). Para além disso, os problemas de comportamento têm vindo a ser cada vez mais 
abordados nesta população; neste campo surgem os problemas de comportamento 
externalizantes em faixas etárias mais baixas, uma vez que estas crianças, em termos 
psicomotores, revelam problemas ao nível da experiência corporal, relacionados com 
dificuldades na regulação emocional e no controlo do comportamento (Emck, Plouvier e 
Lee-Snel, 2012). Segundo vários autores (Embregts, Didden, Schreuder, Huitink e van 
Nieuwenhuijzen, 2009; Giarelli, Clarke e Ratcliffe, 2009; Lang et al, 2009; Matson, Kiely, e 
Bamburg, 1997) é também comum a ocorrência de comportamentos desafiadores que 
podem estar relacionados com a presença de psicopatologias. A prevalência estimada 
destes problemas de comportamento, em grandes estudos populacionais, é entre 10% e 
15% (Harris, 1993, Sigafoos et al 1994 , Emerson et al, 2001a, Holden e Gitlesen 2006 , 
Jones et al., 2008 cit. in Winter, Jansen e Evenhuis,2011). As formas mais comuns de 
comportamento desafiador são agressão (7%), comportamento destrutivo (4-5%) e auto-
agressão (4%) (Emerson et al, 2001a. cit. in Winter et al. 2011). Estes comportamentos 
podem acarretar grandes dificuldades para as crianças, jovens e adultos em questão, como 
a interferência com o desenvolvimento, qualidade de vida, a participação social (Holden e 
Gitlesen 2006 cit. in Winter et al. 2011) e lesões físicas (Noel Clarke, 1982, Jan et al., 1994, 
Carlock et al 1997, Nissen e Haveman 1997 cit. in Winter et al. 2011). Embora a 
compreensão funcional desta temática e a intervenção, se desenvolva principalmente à 
volta dos aspetos comportamentais em si (Hassiotis e Hall 2008 cit. in Winter et al. 2011), 
fatores físicos também desempenham um papel importante em diferentes formas de 
comportamento desafiador como a auto-mutilação, a agressão, as estereotipias, a pica e 
a ruminação (Applegate et al. 1999 e Matson e Boisjoli 2007 cit. in Winter et al. 2011). 
Bosch et al. (1997 cit. in Winter et al. 2011) realizaram um estudo exploratório em pessoas 
com comportamento auto-prejudicial e DID e verificaram que em 28% dos casos foram 
descobertas condições médicas, previamente não diagnosticadas, e que poderiam estar a 
causar dor e desconforto. A dor pode por isso, ser também a causa de alguns 
comportamentos desafiadores, sobretudo se as pessoas têm dificuldades em expressar as 
suas queixas de outra forma (Kastner et al., 2001 cit. in Winter et al. 2011). 

Todas estas condições referidas colocam o indivíduo num risco particularmente elevado 
para a toma de vários medicamentos. Na verdade, as pessoas com DID tendem a ser o 
grupo mais medicado na sociedade (Matson e Boisjoli, 2009; Matson e Neal, 2009), 
tendendo a esses medicamentos a serem prescritos prolongados no tempo (Yen, Lin, Loh, 
Shih, e Hsu, 2009). Os medicamentos psicotrópicos, particularmente os antipsicóticos, são 
considerados um tratamento importante para muitas destas questões (DeLeon, Greenlee, 
barbeiro, Sabaawi e Singh, 2009) no entanto, um importante fator de risco destas práticas 
de prescrição é o desenvolvimento de uma série de efeitos secundários. Os efeitos 
secundários podem ser de curto ou longo prazo (Matson e Mahan, 2010). Alguns desses 
efeitos incluem complicações físicas, tais como boca seca, aumento de peso, sedação, 
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obstipação e tonturas. Alterações mais graves a longo prazo podem estar relacionados 
com danos neurológicos e fisiológicos (Handen e Gilchrist, 2006, Pary, 1994, Valdovinos, 
Parsa, e Alexander, 2009 cit. in Matson e Mahan, 2010). Segundo Barnhill e Hurley (2009 
cit. in Matson e Mahan, 2010) por vezes a medicação pode acabar por mascarar os 
sintomas dos efeitos secundários, nomeadamente ao nível de danos neurológicos. Por 
outro lado, estes sintomas podem ser confundidos com os de outras condições (Jenkins, 
2000 cit. in Matson e Mahan, 2010). Os investigadores relatam que 20 a 40% das pessoas 
com DID recebem medicamentos psicotrópicos (Deb, 2006) sendo que as taxas são 
maiores em indivíduos que usufruem de serviços de apoio e intervenção regulares (Holden 
e Gitlesen, 2004). Neste sentido, é então fundamental desenvolverem-se pesquisas 
sistemáticas sobre os potenciais efeitos secundários de curto e longo prazo que estes 
medicamentos acarretam, permitindo assim fazer uma avaliação da eficácia global deste 
tipo de medicação (Matson e Mahan, 2010).  

Tal como referido anteriormente, são diversas as condições associadas à população-alvo 
do Estágio curricular. Sendo que as mais comuns foram abordadas de forma generalista 
anteriormente, de seguida será referida mais pormenorizadamente a Síndrome do X-Frágil 
permitindo fazer um paralelismo mais sustentado com a intervenção desenvolvida em 
relação ao estudo de caso apresentado mais à frente. 

 

2.2.1. Síndrome do X-Frágil 

 

A Síndrome do X-Frágil (SXF) resulta de uma mutação no cromossoma X que leva a 
alterações no desenvolvimento do indivíduo. De uma forma generalista, tal como a 
nomenclatura indica, o que acontece é que existe uma região frágil na porção distal do 
braço longo do cromossoma X (Feinstein e Reiss, 1998 cit. in Carmona e Franco, 2012). 
Mais especificamente, ocorre uma expansão de trinucleotídeos citosina-guanina-guanina 
(CGG), no gene FMR-1 do cromossoma X que leva ao impedimento da produção da 
proteína FMRP responsável pelo desenvolvimento cognitivo (Li, Pelletier, PerezVelazquez, 
e Carlen, 2002; O’Donnell e Warren, 2002). Esta é uma proteína neuronal essencial, que 
está envolvida na sinalização sináptica e desenvolvimento dendrítico (Bear, Huber, e 
Warren, 2004). Consoante o número de repetições desses trinucleotídeos CGG, a 
sequência genética pode apresentar três estados: o normal (entre 5 a 55 repetições), a 
pré-mutação (entre 55 – 200 repetições) e a mutação completa (mais de 200 repetições) 
(Kremer et al, 1991 cit. in Carmona e Franco, 2012). No caso da pré-mutação, o 
funcionamento do gene FMR-1 não é tão afetado, podendo no entanto ter níveis reduzidos 
da proteína FMRP mas em quantidade suficiente para o desenvolvimento normal a nível 
neuronal. Já no caso em que ocorre mutação completa, a maioria dos indivíduos acabam 
por ser afetados; no entanto, a severidade no género feminino é menor do que no género 
masculino devido à presença de um segundo cromossoma X (Mazzocco, 2000). 

No que diz respeito à prevalência desta síndrome, os dados mais atuais apontam para uma 
prevalência entre 1:4000 e 1:6000, no caso do género masculino e entre 1:8000 a 1:12000 
no género feminino (Molina, Juste e Fuentes, 2010). 

Existe uma panóplia fenotípica elevada que inclui características físicas, comportamentais 
e cognitivas, existindo também diferenças nestas características entre ambos os géneros 
(Félix e Pina-Neto, 1998 cit. in Carmona e Franco, 2012). Segundo Carmona e Franco 
(2012), de uma forma geral, no género feminino as características físicas não são muito 
evidentes. No entanto, ao nível cognitivo e psicológico podem apresentar défices nas 
funções executivas, perturbações da ansiedade, aumento das obsessões e, ao nível 
comportamental, destaca-se a ansiedade social e a timidez. Em relação às comorbilidades 
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mais presentes destaca-se as convulsões e a DID. No género masculino, as características 
físicas são mais evidentes, destacando-se particularmente: face alongada e maxilar 
proeminente; macrocefalia; orelhas grandes e salientes; pés planos; pele fina; 
hipermobilidade articular; macroorquidismo (alargamento testicular). Ao nível do 
desenvolvimento global, cognitivo e psicológico podem apresentar também dificuldades ao 
nível das funções executivas, demora na emergência da linguagem, défices na memória 
de curto prazo, défice de atenção, evitamento ocular, comportamento obsessivo-
compulsivo, perturbações da ansiedade. No que diz respeito às comorbilidades mais 
encontradas, destaca-se a epilepsia, as convulsões, o estrabismo, as otites, problemas 
gastrointestinais, obesidade, prolapso da válvula mitral e a DID. Segundo Tsiouris e Brown, 
(2004 cit. in Garber, Visootsak e Warren, 2008) comportamentos de impulsividade e 
agressividade também podem estar presentes. Para além de tudo isto, Garber, Visootsak 
e Warren (2008) destaca a presença nestes indivíduos de comportamentos similares aos 
revelados nas Perturbações do Espetro do Autismo, tais como agitar as mãos 
(“handflapping”) e morder as mãos e contato visual pobre. A nível psicomotor, destacam-
se dificuldades nas habilidades visuo-espaciais (Kemper, Hagerman, Altshul-Stark, 1988 
cit. in Garber et al., 2008), dificuldades na coordenação motora global e fina e hipotonia 
(Carmona e Franco, 2012) e hipervigilância a estímulos sensoriais (Hagerman et al,1986 e 
Brown et al, 1986 cit. in Garber et al., 2008). 

No entanto, as características físicas referidas podem ser muito subtis passando 
despercebidas inicialmente. Assim, muitas vezes, a primeira indicação clínica parte do 
alcance tardio de determinados marcos do desenvolvimento, particularmente do motor e 
da linguagem (Maes, Fryns, Ghesquiere e Borghgraef, 2000). Neste sentido, as questões 
relativamente ao diagnóstico começam a surgir a partir do momento em que a família 
começa a ter preocupações relativamente ao desenvolvimento da criança. Segundo vários 
estudos internacionais, em média, o diagnóstico só acontece mesmo por volta dos 35 
meses, muito depois das primeiras suspeitas da família, porém, este período varia 
dependendo das dificuldades de desenvolvimento da criança e do contexto de cada país. 
Existem ainda outras características da criança, e variáveis familiares, que podem também 
interferir no processo de diagnóstico (Bailey, Skinner, Hatton, e Roberts, 2000). Não 
obstante, as características fenotípicas podem ser semelhantes a outras situações, e por 
isso é importante a confirmação do diagnóstico através do exame genético (Maddalena et 
al., 2001).  

As investigações revelam que, um diagnóstico precoce possibilita uma melhor abordagem 
para a intervenção que, iniciada cedo, tem grande influência no prognóstico (Steiner, 
Guerreiro, Marques-de-Faria e Lopes-Cendes, 2005). Para além disso, permite uma melhor 
abordagem dos problemas relativos à compreensão da síndrome, nomeadamente face à 
grande variabilidade de fenótipo (Lachiewicz, Dawson e Spiridigliozzi, 2000), às suas 
consequências (Bailey et al. 2000) e à sua hereditariedade (Bailey, Skinner e Sparkman, 
2002). Neste sentido, os estudos enfatizam a importância do diagnóstico precoce para que, 
tanto os indivíduos com SXF como as famílias possam beneficiar dos apoios existentes e 
também de uma intervenção mais atempada, incluindo o aconselhamento genético (uma 
vez que um diagnóstico demorado pode levar a gestações subsequentes antes do SXF ter 
sido diagnosticado ao primeiro filho) (Bailey et al., 2002, Bailey, Skinner e Sparkman, 2003, 
Bailey, Raspa, Bishop e Holiday, 2009).  

Segundo Martins (2013), na altura de realizar o diagnóstico deve ser feita uma avaliação 
psicológica formal completa, incluindo a avaliação do QI para determinar défices cognitivos, 
uma avaliação motora, particularmente das capacidades de integração sensorial, e uma 
avaliação da linguagem. Neste sentido, após o diagnóstico na infância, os indivíduos 
devem ser orientados para Programas de Intervenção Precoce, que incluam as áreas da 
Terapia de Fala, da Fisioterapia, da Psicomotricidade e do Ensino Especial, sendo 
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desejável que estes programas incluam intervenção familiar. As variáveis ambientais 
podem influenciar o desenvolvimento de comportamentos adaptativos, habilidades 
cognitivas e sintomas comportamentais (Glaser et al, 2003). É importante, e.g., que a 
família e seus significativos estejam cientes da necessidade de proteção da estimulação 
sensorial excessiva, sempre que possível, evitando grandes multidões e ruídos altos. A 
intervenção psicofarmacológica é direcionada para problemas específicos apresentados, 
particularmente problemas do comportamento, podendo ser benéfica em crianças e adultos 
com SXF ou em problemas associados à pré-mutação, no entanto salvaguarda-se a 
importância de serem testados e avaliados caso a caso, reavaliando regularmente os 
efeitos secundários e de resposta terapêutica (Martins, 2013). 

Paralelamente, na atualidade, têm vindo a procurar-se desenvolver medicamentos 
direcionados concretamente para o SXF, i.e., desenvolver fármacos que restaurem a 
função neuronal através da imitação do efeito da proteína FMRP (referida anteriormente) 
(Ogren e Lombroso, 2008 cit. in Finucane et al., 2013). Vários desses medicamentos estão 
já atualmente em ensaios clínicos em humanos. Assim, o desenvolvimento neste sentido 
oferece esperança aos indivíduos e às famílias afetadas por SXF (Hagerman et al., 2009 
cit. in Finucane, Haas-Givler e Simon, 2013). 

 

Concluída a apresentação e caracterização geral da população alvo, no ponto seguinte 
serão abordados aspetos relativos e transversais à Intervenção Psicomotora, e em 
particular à Intervenção Psicomotora dirigida à população com DID, destacando as 
vertentes em que se desenvolve, com o intuito de alicerçar toda a prática interventiva do 
estágio.  

 

3. Intervenção Psicomotora  
 

Segundo Fonseca (2005, p. 25), a Psicomotricidade é entendida como “o campo 
transdisciplinar que estuda e investiga as relações e as influências, recíprocas e 
sistémicas, entre o psiquismo e a motricidade”. Neste sentido, a conceção teórica e a 
aplicação prática da Psicomotricidade desenvolve-se com o foco em três abordagens 
fundamentais: multidisciplinar, multiexperimental e multicontextual (Fonseca, 2001). 
Procura-se então criar uma ponte entre o corpo e a mente, entre as sensações, emoções 
e pensamento, entre a linguagem verbal e não-verbal, expressando-se no corpo e com o 
corpo, que é entendido, simultaneamente como sujeito e objeto. Assim, de uma forma 
sucinta, na Psicomotricidade, quer nos seus aspetos teóricos como na sua prática 
profissional, considera a pessoa segundo uma globalidade psicocorporal, estrutural e 
funcional, onde a vivência assume um papel crucial no bem-estar do indivíduo. Neste 
sentido, o foco está no movimento, arcando assim múltiplos aspetos: 
instrumental/funcional, expressivo e comunicativo (Boscain, 2003). Nesta linha de 
pensamento, a Psicomotricidade surge como uma terapia de mediação corporal, numa 
vertente sensório-motora e expressiva (motora, gráfica, verbal, sonora, plástica,…) que tem 
como foco principal o movimento consciente e pensado, para que, através do agir, da 
experimentação e do investimento corporal, da experiência concreta, se atinja o plano do 
abstrato e do simbólico; tendo sempre presente que, a expressão corporal é entendida 
como a exteriorização do funcionamento psíquico, de pensamentos e de sentimentos, 
consequentes de vivências anteriores. O objetivo primordial é então, permitir ao indivíduo 
organizar as sensações, perceções e cognições, de modo a potenciar a capacidade 
adaptativa e funcional, desenvolvendo a capacidade percetiva, simbólica/conceptual e 
comunicativa, promovendo a capacidade intencional e consciente das suas ações (Martins, 
2001). O intuito é então, adquirir um controlo do corpo, que vá sendo perspetivado como 
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real, um controlo das emoções, do pensamento, da relação e da realidade. A intervenção 
psicomotora oferece, assim, a possibilidade de experienciar o corpo para a construção da 
própria identidade, harmonizando as diversas competências, tanto nos aspetos 
psicotónicos como psicomotores, de forma a utilizar o corpo de modo real e adaptativo 
(Boscain, 2003). 

A intervenção psicomotora pode então, desenvolver-se no âmbito terapêutico, reabilitativo, 
reeducativo e preventivo, nas mais variadas situações ligadas a problemas de 
desenvolvimento e de maturação psicomotora, de comportamento, de aprendizagem e de 
âmbito psicoafectivo. Destina-se a todos os grupos etários e utiliza metodologias 
diversificadas como: técnicas de relaxação e consciência corporal, terapias expressivas, 
atividades lúdicas, atividades de recreação terapêutica, atividade motora adaptada e 
atividades de consciencialização motora, associando sempre a atividade representativa e 
simbólica. Neste sentido, os psicomotricistas podem desenvolver o seu trabalho quer no 
sector público quer no privado, nomeadamente em: jardins-de-infância, escolas, escolas 
de ensino especial, centros de dia, instituições para pessoas com deficiência, residências 
para crianças e jovens, hospitais gerais e psiquiátricos, instituições de inserção social, 
associações desportivas, projetos municipais, centros de atividades, instituições para 
pessoas idosas e clínicas privadas (Associação Portuguesa de Psicomotricidade [APP], 
2012). Atualmente a profissão de psicomotricista está regulamentada nas Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS) (APP, 2012) onde se enquadra a instituição 
onde se realizou o estágio, no CECD, desenvolvendo-se em todos os âmbitos referidos. 

 

3.1. Intervenção psicomotora na DID 

 

Tal como vimos anteriormente, desde a infância o indivíduo com DID pode experimentar 
várias dificuldades em diversos domínios. Neste sentido, a intervenção psicomotora ao 
promover o desenvolvimento da pessoa, através da adequação de estratégias educativas, 
terapêuticas e reabilitativas, às reais necessidades de cada um e potenciando o 
desenvolvimento das competências motoras, cognitivas e sociais, através das atividades 
e do jogo, constitui-se como uma intervenção crucial nesta população (Coelho, Rodrigues, 
Santos e Eiró, 2003). 

Segundo Fonseca (2007), estas dificuldades psicomotoras têm consequências em termos 
de questões mais complexas, como a plasticidade/flexibilidade no planeamento motor e, 
por isso, no movimento intencional, comprometendo a capacidade da pessoa se (re)ajustar 
a diferentes situações e contextos, devido a um défice na generalização dos padrões 
motores. Para além disso, uma vez que a necessidade de poder de abstração e de 
capacidades cognitivas superiores é enorme e, tal como já foi referido, o indivíduo com DID 
apresenta mais dificuldades em termos de processamento da informação, capacidade de 
memória e de linguagem/comunicação, as terapias que recorrem à 
expressão/expressividade e ao movimento, como é o caso da terapia psicomotora, surgem 
como um complemento essencial, ao potenciar a variabilidade de experiências, utilizando 
o corpo como pilar das suas intervenções. Assim, a capacidade de representação dos seus 
estados internos é promovida, através da utilização de diversos materiais, fomentando-se 
a experiência e a exploração/expressão corporal (Probst et al., 2010 cit. in Trzaska, 2012). 
Para Got e Cheng (2008), estas expressões são uma forma de exploração da pessoa, 
desenvolvimento da sua expressão corporal e das relações sociais, especialmente no 
indivíduo com DID. Alguns têm sido os estudos no sentido de comprovar a eficácia que 
esta vertente interventiva tem nesta população; os resultados demonstram uma melhoria 
em termos de autoestima/autovalorização, autoconfiança, habilidades sociais, 
capacidades comunicativas (Lister, Tanguay, Snow e D’Amico, 2009), autocompetência 
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(Antaki, 2012), aumento das redes sociais de apoio da pessoa e, consequentemente, um 
aumento da qualidade de vida (Lister et al., 2009). 

A pessoa com DID, de acordo a perspetiva do modelo do funcionamento humano, deve 
então ser considerada em todas as suas vertentes, desde as suas capacidades intelectuais 
(tudo o que esteja relacionado com raciocínio, resolução de problemas, pensamento 
abstrato,…), CA (todos os comportamentos adotados em consequência das interações 
com o meio), participação ativa/interações e papeis sociais que desempenha (nos seus 
diferentes contextos e atividades), estado global de saúde e, para além disso, deve ser 
também considerado o contexto em que esta se encontra inserida, uma vez que é a partir 
desta relação de influência recíproca que há a possibilidade de um funcionamento 
independente; a sua funcionalidade é considerada, portanto, em relação a um determinado 
contexto/envolvimento (AAIDD, 2013). Neste sentido, segundo Walsh (2002), ao analisar 
as intervenções na área da DID, é possível verificar que as mesmas se direcionam para a 
provisão de apoios nas áreas do comportamento adaptativo e funcionalidade e não 
estritamente para as “habilidades ou capacidades intelectuais”. Ou seja, as palavras-chave 
em todas as intervenções nesta área estão relacionadas com a conceção da adaptação e 
a provisão de uma rede de apoios para a vivência de uma vida independente (Morato e 
Santos, 2007). 

A Psicomotricidade surge, então, como prática interventiva essencial na população com 
DID, ao ser “unificadora, no sentido em que veicula os laços entre o corpo e a atividade 
mental, o real e o imaginário, o espaço e o tempo, melhorando o potencial adaptativo do 
sujeito, ou seja, as possibilidades de realização nas trocas com o envolvimento” (Martins, 
2001, p.32). Neste sentido, a intervenção psicomotora pode dar o seu contributo em 
diversas áreas (Desenvolvimento Humano, Atividades de Ensino/Educação, Atividades de 
Vida Diária, Atividades Comunitárias, Atividades Laborais, Saúde e Segurança, 
Comportamento, Atividades Sociais, Políticas e Representação), fornecendo uma 
multiplicidade de atividades de apoio (AAIDD, 2008). Ou seja, independentemente do meio 
em que se pratica, ou da tipologia das suas sessões (individuais ou em grupo), esta 
intervenção pretende promover a comunicação, a criação, o pensamento operatório e a 
harmonização e potencialização motora, cognitiva e afetivo-relacional, fomentando o 
desenvolvimento da personalidade dos indivíduos, bem como a adequação do 
processamento de informação e a sua adaptação social, através da aquisição de uma série 
de aprendizagens e da generalização destas para os diferentes contextos da sua vida 
(Aucouturier, Darrault e Empinet, 1986 cit. in Martins, 2001). Na intervenção psicomotora, 
a pessoa ao ser vista aprende a ver-se a si mesma, ao ser ouvida aprende a ouvir-se a si 
mesma, ao ser sentida aprende a sentir-se a si mesma e ao ser movido aprende a mover-
se e a expressar-se (Maja Fogh, 2000 cit. in Akasha, 2004). 

É então fundamental que uma nova postura seja adotada em relação à intervenção nas 
DID, passando do ‘Não é capaz de fazer’, para uma visão de ‘Se (ainda) não é capaz de 
fazer, então, quais são os apoios necessários para que seja capaz?’. Assim, é essencial 
criar um apoio individualizado, devidamente pensado, planificado e aplicado de acordo com 
as reais necessidades, sempre com vista a dar as ferramentas necessárias, criar as 
oportunidades para potenciar respostas mais adaptadas e funcionais, aumentando a 
independência, melhorando as relações pessoais e otimizando as oportunidades de 
contribuições para a sociedade (Schalock et al., 2010).  

Se a intervenção considera, por um lado, as características individuais da pessoa, por 
outro, enfatiza também o papel que o contexto desempenha na sua vida, tendo em 
consideração a forma como esta se adapta às exigências e parâmetros sociais em vigor, 
bem como o contexto se adapta à diversidade para a prestação dos apoios necessários 
(Santos, 2003; Mckenzie, 2013). Para Martins (2001, p.31), a capacidade de adaptação “é 
estimulada pela possibilidade de antecipar a relativa imprevisibilidade dos comportamentos 
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e das ações dos outros, pela afirmação do imaginário e pelo conhecimento e controlo de 
si próprio”.  

Segundo esta linha de pensamento, o comportamento adaptativo surge como a pedra 
basilar de toda a intervenção, como um imperativo da funcionalidade, cabendo à 
comunidade/técnicos o papel de apoio no sentido de ajudar a pessoa a fazer as suas 
próprias escolhas, partindo de um trabalho de desenvolvimento de uma autoimagem mais 
positiva que reflita as suas próprias necessidades, desejos e valores. Neste sentido, 
aquando do planeamento e execução de intervenção, deve ter-se sempre em consideração 
o ambiente/domínio que a pessoa reconhece como mais importante, considerar as 
escolhas e opiniões da pessoa sobre a intervenção, estimular e apoiar a autogestão e, tal 
como já referido, trabalhar a autoimagem (Brown e Brown, 2003). Assim, a importância do 
comportamento adaptativo nas DID não se esgota na avaliação, identificação e 
classificação multidimensional que é feita, e já referida anteriormente, mas, ainda, fornece 
as bases para um planeamento mais dirigido e individualizado dos apoios que cada pessoa 
necessita, valorizando sempre as suas forças/capacidades adaptativas para potenciar a 
sua funcionalidade (Lambert, Nihira e Leland, 1993; Luckasson e Schalock, 2012).  

Em suma, para uma intervenção bem-sucedida, é fundamental oferecer uma boa estrutura 
de apoio, que conheça o nível de funcionamento da pessoa, o seu grau de variabilidade de 
desempenho, bem como os seus pontos fortes e a potenciar (Brown e Brown, 2003); 
considerando-se, sempre, os diversos sistemas onde a pessoa se insere, planeando as 
ações tanto ao nível do microssistema (promover a autodeterminação, incidir no 
comportamento adaptativo e nas atividades de vida diária e valorizar a pessoa), do 
mesossistema (melhorar a qualidade da educação, saúde e reabilitação, desenvolvendo 
programas com base na qualidade de vida) e do macrossistema (implementar a qualidade 
de vida nas políticas nacionais), avaliando os resultados em todos eles (Schalock e 
Verdugo, 2002). Para isto, o psicomotricista deverá revelar uma particular capacidade de 
escuta, demonstrando ser sensível a aspetos emocionais, sem, no entanto, se envolver 
nestes, e de observação e avaliação, possibilitando a elaboração de um programa de 
intervenção adequado (Llauradó, 2008). 

Tal como vimos anteriormente, a avaliação constitui, então, um ponto crucial e de partida, 
sendo o alicerce de toda a intervenção psicomotora, nesse sentido, de seguida este aspeto 
será abordado de forma mais detalhada.  

 

3.1.1. Avaliação 

 

Segundo Schalock et al. (2010), antes da intervenção em si, é fundamental perceber o que 
é que a pessoa ‘ faz?, como o faz?, para que o faz?, onde o faz?, quando o faz?, e com 
quem o faz?’, permitindo assim, realizar uma planificação mais eficiente dos apoios 
necessários, uma vez que importa avaliar qual o nível de incompatibilidade existente entre 
as capacidades/competências da pessoa e as exigências com que se depara no seu dia-
a-dia. Neste sentido, a avaliação psicomotora constitui a base que permite adaptar a 
intervenção psicomotora a cada indivíduo, permitindo quer a edificação de um programa 
de intervenção individual e a sua reavaliação, quer facilitando a comunicação com outros 
profissionais contribuindo para um processo de avaliação completo e transdisciplinar 
(Pitteri, 2004). 

De uma forma holística, a avaliação psicomotora permite colocar a descoberto as 
características psicomotoras, comportamentais e psico-emocionais; avaliando 
caraterísticas tónicas, motoras, gnoso-práxicas, a representação corporal, características 
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espácio-temporais e, simultaneamente, revela o envolvimento da pessoa na sua relação 
com os objetos, com o espaço e com os outros (Pitteri, 2004).  

Quando o psicomotricista contacta com o cliente, apercebe-se da linguagem corporal, 
postura corporal, condições tónicas, respiração, movimentos, expressões faciais, mimica, 
contacto visual e tonalidade da voz, entoação e intensidade vocal. Outra observação 
consiste na forma como o paciente utiliza e se relaciona com o espaço, em que ponto da 
sala se posiciona e como se orienta em relação ao psicomotricista, verificando-se a 
distância interpessoal adequada para a intervenção. É possível, ainda, observar a forma 
como o cliente lida com o contacto, como age face a este e como se entrega no intercâmbio 
verbal (Akasha, 2004). Assim, nesta fase inicial do processo terapêutico, Coelho et al. 
(2003) defendem a importância que a observação (acompanhada pela anamnese) tem, 
uma vez que constitui o período chave para a criação de uma relação terapêutica, crucial 
para todas as fases posteriores de intervenção. Para além disso, é através deste processo 
que os interesses e motivações da pessoa são conhecidos, para que todas as atividades 
sejam planeadas de modo a ir ao seu encontro (tendo sempre em consideração a idade 
cronológica do sujeito), de forma a fomentar o interesse e motivação da pessoa (identificar 
o estímulo apropriado e definir os objetivos a trabalhar em função do cruzamento dos 
dados).  

Para além dos meios subjetivos, a avaliação psicomotora pode envolver meios objetivos, 
mais precisos. O método subjetivo é então, expresso sobretudo pela observação dinâmica 
espontânea e o método objetivo através de instrumentos capazes de revelar quer as 
competências expressivo-relacionais quer as funcionais, sendo assim possível uma ponte 
entre o mundo interno e externo do sujeito, permitindo uma interpretação sobre o nível das 
competências reais e potenciais (Boscaini, 2004). Não obstante, é importante salvaguardar 
que os resultados de qualquer avaliação psicométrica necessitam de ser avaliados em 
termos de precisão do instrumento utilizado. Os resultados obtidos estão sujeitos a 
diversas potenciais fontes de erro, tais como variações no desempenho do teste, o 
comportamento do indivíduo que aplica o instrumento, a cooperação do indivíduo a quem 
é aplicado o instrumento, bem como outros fatores ambientais e pessoais (Schalock, 2011). 
Os instrumentos à disposição do psicomotricista são desenvolvidos no sentido de avaliar 
as componentes psicomotoras nos seus aspetos funcionais, salvaguardando que as 
características psicoafetivas do indivíduo e as suas vivências revelam-se ao longo da 
interação técnico-cliente e cabe ao psicomotricista procurar as possíveis ligações entre 
todas as perspetivas (Pitteri, 2004). Neste sentido, os instrumentos de avaliação são mais 
utilizados na perspetiva de se objetivar as capacidades do indivíduo e não as suas 
potencialidades (Boscaini, 2004). 

A avaliação psicomotora analisa a motricidade na sua globalidade, com o seu projeto de 
desejo e realização motora, analisando o corpo na sua relação com espaço e tempo vividos 
e formais, e com o objeto nos seus valores polissémicos. I.e., compreende-se o fenómeno 
motor de uma forma quer objetiva quer subjetiva, baseada de qualquer modo no desejo 
(Boscaini, 2004).  

 

 

3.1.2. Métodos e estratégias na Intervenção Psicomotora 

 

Tal como vimos até aqui, ao planear-se cuidadamente a intervenção dá-se a oportunidade 
de aumentar as atividades disponíveis para a pessoa e de aumentar a participação do 
indivíduo. No entanto, se as atividades não forem desenvolvidas com base nas 
preferências e prioridades de cada um, a possibilidade de melhoria nos resultados pessoais 
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pode ser negligenciada. Contudo, o foco não deve apenas estar sobre as prioridades e 
preferências pessoais, sem considerar cuidadosamente as lacunas entre as competências 
da pessoa e as suas demandas ambientais. É neste sentido que surgem os suportes, que 
nada mais são do que um universo de recursos e estratégias ao dispor da pessoa que 
pretendem melhorar o funcionamento humano, surgindo os serviços como meios 
organizados para entrega desses suportes, terapias, ou outras formas de assistência. 
Nenhum indivíduo vai precisar de todos os tipos de apoios disponíveis, as necessidades 
de apoio das pessoas diferem tanto quantitativa (em número) como qualitativamente (na 
natureza). Assim, é importante que, neste processo de atribuição/fornecimento de apoios, 
os profissionais procurem identificar o que é que a pessoa mais quer e precisa fazer, avaliar 
qual a natureza do apoio que a pessoa necessita para esse fim, desenvolver um plano de 
ação que permita a atribuição/fornecimento desses suportes, iniciar e acompanhar o 
desenvolvimento do plano e avaliar os resultados pessoais (Thompson et al., 2009).  

Para identificar o que a pessoa mais quer e precisa fazer, i.e., para identificar as 
experiências e metas de vida desejadas, é necessário o uso de um planeamento centrado 
na pessoa, onde o foco é sobre os sonhos do indivíduo, as preferências pessoais e 
interesses. Assim, o objetivo principal de um processo de planeamento centrado na pessoa 
é o de descobrir o que é importante para um indivíduo, devendo sempre ter em mente que 
é fundamental que as discussões não sejam limitadas pelos serviços disponíveis ou por 
barreiras percebidas (O'Brien e O 'Brien, 2002 cit. in Thompson et al. 2009). Esta visão 
leva em conta os aspetos da vida atual do indivíduo que são favoráveis (ou seja, aspetos 
a manter) e acrescenta elementos que irão melhorar a sua vida no futuro (ou seja, os 
aspetos a alterar). Posteriormente, é então necessária a avaliação das necessidades de 
apoio da pessoa que pode ser feita através, por exemplo, da Escala de Intensidades de 
Apoio (EIA) (Thompson et al., 2004a cit. in Thompson et al., 2009). Apesar de esta constituir 
uma medida padronizada, qualquer método que os profissionais envolvidos no 
planeamento encontrem pode ser usado, incluindo a observação direta de uma pessoa 
numa variedade de atividades de vida e entrevistas estruturadas com a pessoa e os 
membros da sua família. O seguinte passo neste processo de planeamento de suportes, é 
desenvolver um plano de apoio individualizado com base nas informações recolhidas até 
este ponto. Aqui, é importante desenvolver um plano otimista e realista, porque um plano 
não pode solucionar de forma eficaz todos os aspetos ao mesmo tempo, sendo necessário 
e fundamental priorizar. No entanto, de todo este processo deve resultar um plano 
inequívoco e individualizado que especifique os moldes das atividades em que a pessoa 
se possa envolver durante uma semana típica, e os tipos e intensidades de apoios que 
será fornecido e por quem (Thompson et al., 2004b cit. in Thompson et al., 2009). É 
importante ir monitorizando o progresso, de forma contínua e sistemática através de 
reuniões periódicas para inquirir a congruência entre o que foi planeado e o que realmente 
aconteceu e, se necessário, reformular o plano. No fim de todo este processo deve ser 
realizada uma avaliação que procure perceber em que medida as metas e os resultados 
pessoais estão a ser alcançados. É importante reconhecer e realçar que as preferências e 
prioridades pessoais podem mudar ao longo do tempo, assim esta avaliação garante que 
os planos sejam revistos e adaptados quando já não continuarem a satisfazer as 
necessidades da pessoa. Para além disso, os dados sobre os resultados pessoais podem 
fornecer às organizações informações sobre até que ponto estão a ir de encontro às 
necessidades de cada indivíduo. Em resumo, um processo de planeamento abrangente é 
crucial para proporcionar apoios que estejam alinhados com as necessidades individuais 
e os resultados desejados da pessoa com DID (Thompson et al., 2009). Salvaguarda-se 
ainda que deve ser utilizada por toda a equipa de profissionais apenas uma forma de 
documentar as especificidades do plano de um indivíduo uma vez que, várias formas de 
planeamento pode levar à redundância ou contrariedade. Assim, dentro de uma 
instituição/serviço, o ideal é serem utilizadas diretrizes únicas, que permitam a presença 
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de várias abordagens num planeamento comum entre todos os profissionais e cliente 
(Thompson et al., 2009).  

A função do planeamento é identificar que recursos e estratégias podem dar suporte aos 
desafios que uma pessoa com DID se depara em determinado contexto (ou seja, preencher 
a lacuna de incompatibilidade pessoa-ambiente) e às suas experiências de vida e 
oportunidades (ou seja, os resultados) considerando os seus valores individuais 
(Thompson et al., 2009). 

Ao longo da literatura, são referidas especificamente estratégias e diretrizes passíveis de 
serem utilizadas na intervenção psicomotora com esta população, sendo que a adaptação 
das atividades ao caso em questão é uma das noções básicas e o ponto de partida. Para 
além disso, têm vindo a ser apontadas outras, como a promoção das repetições em cada 
tarefa (para potenciar a consolidação e, consequentemente, o transfer) e a sua 
decomposição (de modo a promover o sucesso e a realização eficaz), uma vez que é tido 
em consideração o maior grau de necessidades em termos de tempo de aprendizagem 
que a pessoa com DID apresenta para atingir um nível de autonomia mais elevado, bem 
como de mais tempo para a realização das atividades e, consequentemente, das 
aprendizagens (Vasconcelos et al. 1998). Os processos de análise, integração e 
elaboração da informação devem ser potenciados, tanto na fase anterior à realização da 
atividade propriamente dita, como na fase de avaliação da tarefa, de modo a fomentar a 
interiorização e a tomada de consciência da ação realizada, sempre com vista ao aumento 
da capacidade de adoção de comportamentos adaptativos nos diferentes contextos em 
que se insere (Martins, 2001). Para Coelho et al. (2003), a Análise de Tarefas, a 
Aprendizagem Individualizada, a Ajuda Física, o Treino e a Prática, o Ensino Mútuo, o 
Princípio de Premack, a Modelação, a Descoberta Guiada, o Contrato de Consequências 
e o reforço Positivo são as estratégias mais utilizadas na intervenção com DID, sobretudo 
na população jovem. Em termos de organização das atividades dentro da sessão de 
Psicomotricidade, esta é planeada e concretizada no jogo (onde o corpo surge como 
elemento agregador da experiência, do processamento e da ação planeada), sempre com 
vista ao êxito e ao sucesso (equilíbrio em termos de dificuldade, prevenindo a frustração 
e/ou desmotivação), de modo a ajudar na construção de uma relação de confiança e 
motivação pessoa-ação, diminuindo as suas barreiras e potenciando a autoestima e 
autoconfiança (Martins, 2001). Neste contexto, é também defendida a utilização de 
estratégias de organização em grupo, uma vez que promove a coesão e o sentimento de 
autoestima (Waller, 1992 cit. in Trzaska, 2012), as emoções positivas e o sentimento de 
progresso (Ponteri, 2001 cit. in Trzaska, 2012). Assim, embora haja sempre a preocupação 
com o estabelecimento de objetivos individualizados, a intervenção em contexto de grupo 
é apontada como benéfica, devido ao ambiente de interação com os outros, numa 
perspetiva de maximização do conhecimento de si e dos outros e de desenvolvimento da 
capacidade de resolução de problemas (Onofre, 2003). 

É ainda importante destacar a importância que desempenha uma participação ativa ao 
longo sessão, por parte da pessoa com DID, em articulação com o(s) técnico(s). Assim, é 
essencial, quer em termos de motivação, quer de desenvolvimento da própria autonomia, 
fazer com que a pessoa se sinta envolvida, útil e responsável para o desenvolvimento da 
sessão terapêutica, podendo para isso ser utilizadas estratégias como o seu auxílio na 
preparação/arrumação do material (Coelho et al., 2003). Promover a autodeterminação 
surge como uma prática interventiva fundamental, na prestação de apoios e serviços para 
a população adulta (Eisenman, 2007, Wehmeyer et al., 2007, Nerney, 2002, Powers et al., 
2002 cit. in Shogren e Broussard, 2011).  

A confiança é também um fator essencial a desenvolver na intervenção psicomotora, 
salvaguardando que, no entanto, se a distância for próxima corremos o risco da empatia 
se tornar em simpatia, enriquecendo a relação ao nível do apoio mas empobrecendo ao 
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nível do desenvolvimento. A empatia é a capacidade de sentir e experenciar o que os 
outros sentem e vivenciam, implicando a capacidade de compreender a perspetiva do outro 
e de compreender a situação do ponto de vista do outro. Assim, é fundamental que esta 
identificação empática ocorra, mas o terapeuta que se coloca no papel do cliente deve 
procurar manter uma distância cognitiva e emocional, que permita assegurar que os 
interesses do indivíduo sejam considerados e assegurados (Akasha, 2004). 

Na intervenção psicomotora, procura-se ainda a hierarquização dos problemas por ordem 
de prioridade para uma intervenção eficaz, tendo como referência a cronologia do 
desenvolvimento psicomotor. O projeto de intervenção deve ser concebido no tempo, a 
curto, médio e a longo termo, incluindo o respetivo quadro e a escolha dos mediadores 
(Pitteri, 2004). 

Por fim, particularmente no CAO-CECD, tal como exposto anteriormente, a intervenção 
psicomotora desenvolve-se no âmbito da AMA, neste sentido Sietsma (2005) refere que o 
cliente não melhora apenas pela prática do desporto, mas antes pela manipulação 
planificada ao nível terapêutico do espaço, da linguagem e de todas as questões 
envolventes despertadas pela prática desportiva, levando ao sucesso do processo de 
intervenção.  

A prática interventiva na DID deve, assim, refletir práticas regulares de prestação de 
cuidados e apoios, desempenhando a família e os serviços um papel fundamental em 
termos da criação de condições para a participação ativa dos indivíduos. É neste sentido 
que o focus passa das limitações inerente à pessoa, para passar a envolver uma procura 
contínua (tanto pelos próprios indivíduos, como pela comunidade) de novas práticas que 
ajudem à construção de novas competências e capacidades, possibilitando uma 
participação mais ativa e efetiva enquanto cidadão pleno no seu contexto e envolvimento 
(Mckenzie, 2013). 

 

3.1.3. Âmbitos e contextos da intervenção psicomotora 

 

No sentido de uma abordagem mais específica de todas estas questões relativas ao 
processo de intervenção, referidas acima, e com o intuito de percecionar o tipo de 
intervenção psicomotora realizada no âmbito da intervenção do Estágio curricular, de 
seguida serão explanados os âmbitos e contextos, com base nos quais esta se 
desenvolveu. 

Atividade Motora Adaptada 

A Atividade Motora Adaptada (AMA) surge como um importante meio para a intervenção 
ao nível motor, psicológico e social para pessoas com algum tipo de dificuldade. Esta 
pressupõe adaptações e modificações em regras, materiais e/ou locais para as atividades 
desportivas possibilitando a participação de todos os indivíduos em qualquer desporto 
(Duarte e Werner, 1995 cit. in Cardoso, 2011), ou criação de atividades 
desportivas/motoras para ir ao encontro das necessidades únicas dos indivíduos (Gorgatti 
e Gorgatti, 2005 cit. in Cardoso, 2011). A oportunidade da prática desportiva promove a 
qualidade de vida, conferindo aos praticantes a oportunidade de testar os seus limites e 
potencialidades (Melo e López, 2002 cit. in Cardoso, 2011). A AMA ao oferecer benefícios 
ao nível motor, psicológico e social, melhora não só a aptidão física geral como proporciona 
ganhos ao nível da autonomia, da autoconfiança, do autoconceito e da autoestima dos 
praticantes (Cardoso, 2011), aumentando os níveis de bem-estar geral (Nahas, 2006 cit. in 
Cardoso, 2011). A AMA caracteriza-se por uma prática inerente ao ambiente não-escolar, 
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onde se vislumbram atividades relativas aos aspetos psicomotores, adaptando-as às 
características individuais da pessoa (Silva, 2012). 

 

Meio aquático 

Ao nível da literatura, a intervenção em meio aquático é uma das práticas interventivas 
mais utilizadas e que se destaca em relação a esta população, uma vez que este contexto 
promove o desenvolvimento psicomotor, sobretudo em termos de tonicidade, coordenação 
global e fina, socialização e capacidade adaptativa (Duarte, 2005 cit. in Leitão et al., 2008). 
Neste sentido, os principais objetivos da intervenção psicomotora em meio aquático estão 
relacionados com o desenvolvimento da lateralização, equilíbrio, orientação, ritmo e 
estruturação espácio-temporal; com a maximização dos processos de atenção, que 
interfere no processo de memorização; com o desenvolvimento da criatividade; com o 
fomentar da consciência do eu (consciência corporal e das suas capacidades), bem como 
da interação/comunicação com os outros (socialização) (Fonseca, 1975 e Núnez, 2002 cit. 
in Matias, 2005). 

Neste sentido, a intervenção em meio aquático é referida como benéfica a vários níveis: 
em termos fisiológicos, motores e psicomotores (controlo respiratório, desenvolvimento do 
esquema corporal, fortalecimento da massa muscular, aumento do reportório motor, 
desenvolvimento da coordenação, desenvolvimento simétrico dos vários eixos envolvidos 
no movimento, prevenção de desvios posturais e de dificuldades psicomotoras, promoção 
da relaxação), cognitivos (promoção da exploração ativa, estimulação da superação de 
obstáculos, estimulação da concentração, através da promoção de diversas experiências 
que não são possíveis no meio terrestre) e emocionais e sociais (aumento da 
autoconfiança, promoção da regulação das emoções, promoção da socialização, da 
comunicação e da autonomia) (Fonseca, 1994, Moreno, s.d., Pérez, 2001, Potel, 1999 e 
Sarmento, 2009 cit. in por Matias, 2005). Assim, através deste tipo de experiência, é dada 
a possibilidade do indivíduo organizar as suas sensações, perceções e cognições, 
permitindo, assim, a elaboração e planificação de respostas mais adaptativas (Matias, 
2005). Esta adaptação é possível, em parte, porque a correção do movimento se encontra 
facilitada em meio aquático, uma vez que com a resistência da água e a flutuação, a fluidez 
do movimento fica mais lenta, dando tempo ao indivíduo para realizar as alterações 
necessárias (Lambeck e Gamper, 2010 cit. in Moreno, 2012). 

 

Hipoterapia, Equitação Terapêutica e Equitação Desportiva Adaptada 

Da associação da Equitação à área da Reabilitação surgiu um método interventivo, o qual 
em Portugal é, muitas vezes, designado por Equitação Especial; no entanto, pode assumir 
outras terminologias como Equoterapia. A Equitação Especial é composta por três 
modalidades, a Hipoterapia, a Equitação Terapêutica e a Equitação Desportiva Adaptada, 
sendo que esta divisão é feita particularmente tendo em conta o grau de independência do 
cavaleiro (Faria e Santos, 2007). Na Hipoterapia o indivíduo não influencia nem controla o 
cavalo, reagindo ao movimento deste e fazendo reajustes constantes de forma a manter o 
equilíbrio (Fitzpatrick cit. in Faria e Santos, 2007); na Equitação Terapêutica o indivíduo 
exerce ação sobre o cavalo, aprendendo a montar e ao mesmo tempo beneficiando da 
intervenção terapêutica (Faria e Costa, 2001; Uzun, 2005 cit. in Faria e Santos, 2007); a 
Equitação Desportiva Adaptada requer uma maior autonomia por parte do cavaleiro, 
desenvolvendo-se mo sentido de trabalhar as competências equestres, com possibilidade 
de competição (Leitão, 2004).  

Os principais objetivos deste método interventivo passam por melhorar o conhecimento do 
esquema corporal, a postura, o tónus, a coordenação espácio-temporal; estimular o 
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equilíbrio, a propriocepção e exterocepção; promover a mobilidade articular; relaxação; 
desenvolver a motivação, autoconfiança e autovalorização (Buchene e Savini, 1996 cit. in 
Faria e Santos, 2007).  

Para o alcance destes objetivos é necessário uma série de conhecimentos por parte dos 
técnicos e recursos físicos/materiais essenciais (Faria e Santos, 2007). Neste sentido, no 
que diz respeito ao cavalo, é importante que este seja manso e dócil, tenha andamentos 
regulares e possua algumas características anatómicas (e.g. altura média) que facilitem a 
realização das atividades, resultando num maior conforto para o indivíduo (Uzun, 2005 cit. 
in Faria e Santos, 2007). Dependendo da modalidade, o cavalo realiza três tipos diferentes 
de andamento: o passo (lento, simétrico, tem sempre o mesmo ritmo, permitindo 
movimentos iguais nos dois lados do corpo do cavaleiro, produzindo reações duradoras), 
o trote (simétrico mas saltado) e o galope (assimétrico e saltado). Os dois últimos tipos de 
andamento são menos utilizados em hipoterapia e mais frequentes nas restantes 
modalidades (Uzun, 2005 cit. in Faria e Santos, 2007). Ou seja, de acordo com o efeito que 
se pretende induzir no indivíduo, pode utilizar-se o andamento que inclua de forma mais 
acentuada o movimento pretendido para alcançar determinado objetivo (Miranda, 2000). 
Estes movimentos provocam um jogo de desequilíbrios constantes e consequentes 
reequilibrações (Faria e Santos, 2007). As posições que o cavaleiro toma sobre o cavalo 
produzem também efeitos diferentes (Uzun, 2005 cit. in Faria e Santos, 2007), o cavaleiro 
pode ser colocado em decúbito dorsal ou ventral longitudinal com a cabeça na garupa do 
cavalo, em decúbito ventral transversal, sentado sem sela com ou sem apoio de outro 
cavaleiro, e sentado com sela, sem ou com estribos (Miranda, 2000). De acordo com esse 
posicionamento a informação sensorial vinda dos movimentos do cavalo é transmitida, 
estimulando de forma constante e permanente os órgãos do equilíbrio (Uzun, 2005 cit. in 
Faria e Santos, 2007). De referir também que, o cavalo pode deslocar-se de três maneiras: 
puxado, em volteio e dirigido pelo cavaleiro. Assim, quando não é possível ser o próprio 
cavaleiro a conduzir o cavalo, este é conduzido pelo equitador, com dois acompanhantes 
laterais, que possam intervir em caso de desequilíbrio ou outra necessidade (Miranda, 
2000). Outro aspeto muito importante é o local onde esta é desenvolvida; o picadeiro deve 
ser de fácil acesso, num local seguro e tranquilo, em que os estímulos visuais sejam 
sobretudo provenientes da natureza, o solo plano e uma dimensão que permita os vários 
movimentos por parte do animal (Uzun, 2005 cit. in Faria e Santos, 2007). 

A equipa envolvida neste método interventivo é então, multidisciplinar sendo composta por 
vários profissionais como o fisioterapeuta, o psicólogo, o psicomotricista, a equipa médica, 
entre outros (Uzun, 2005 cit. in Faria e Santos, 2007).  

Este método interventivo, ao apresentar vários benefícios e ganhos a nível motor e 
psicomotor, adequa-se e serve de complemento à intervenção psicomotora (Faria e 
Santos, 2007). Neste sentido, no CAO-CECD são desenvolvidas as três vertentes 
interventivas neste contexto (Hipoterapia, Equitação Terapêutica e Equitação Desportiva 
Adaptada) envolvendo as Técnicas de Educação Especial e Reabilitação, as Terapeutas 
Ocupacionais e os Equitadores. No Estágio curricular descrito neste relatório, a estagiária 
desenvolveu atividades de Equitação Terapêutica tendo a possibilidade de observar as 
restantes modalidades. 

 

 

Qualidade de Vida 

O conhecimento do quadro conceptual e da avaliação da qualidade de vida constitui um 
pré- requisito fundamental para melhorar os apoios e avaliar os resultados pessoais 
(Buntinx e Schalock, 2010). Segundo Claes, Van Hove, Vandevelde, Loon e Schalock 
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(2012), nas DID o conceito de qualidade de vida tem vindo, progressivamente, a tomar um 
lugar primordial em relação ao planeamento, prestação e avaliação de serviços e apoios 
individualizados. 

Devido ao facto desta variar, para cada indivíduo, ao longo do tempo (Schalock et al., 2002; 
Brown e Brown, 2003) existe uma ampla diversidade de definições de qualidade de vida. 
Contudo, Schalock, Gardner e Bradley (2007 cit. in Simões e Santos, 2012) consideram 
que existem três aspetos base a ter em conta: sentimentos de bem-estar geral, 
oportunidades para se revelarem as potencialidades e os sentimentos de envolvimento 
social positivos. Neste sentido, através de uma revisão bibliográfica devidamente 
sustentada, Schalock (2004) verificou que os domínios do desenvolvimento pessoal, 
autodeterminação, relações interpessoais, inclusão social, direitos, bem-estar físico, bem-
estar emocional e bem-estar material são os que revelam maior consenso em relação à 
avaliação/percepção da qualidade de vida. Para Schalock, Keith, Verdugo e Gomez (2010 
cit. in Buntinx e Schalock, 2010) estes domínios centrais, influenciados por características 
pessoais e ambientais, são os mesmos para todos os indivíduos, embora possam variar 
especificamente para cada um em valor relativo e importância. De acordo com Schalock et 
al. (2002), a qualidade de vida na população com DID deve ser pensada de igual forma 
como o é para o indivíduo no geral. Ou seja, ao avaliar a qualidade de vida destes 
indivíduos, deve-se ter sempre presente o direito que todo o ser humano, sem exceção, 
tem de viver uma vida em pleno dentro de seu ambiente, compartilhando a experiência 
humana em conjunto, vivendo em sociedade. É neste sentido que, eticamente, a avaliação 
e intervenção através da qualidade de vida se torna bastante útil. Assim, é possível criar 
mudanças, quer a nível individual como social, melhorando o bem-estar dos indivíduos com 
DID e reduzindo a sua exclusão da sociedade (Schalock et al., 2002).  

Para Schalock et al. (2002), existem 5 princípios que norteiam a aplicação do conceito de 
qualidade de vida na população com DID: ter como objetivo principal fomentar o bem- estar 
da pessoa; aplicar o conceito tendo em conta o ambiente cultural e étnico em que o 
indivíduo se insere; direcionar os objetivos dos programas baseados na qualidade de vida, 
de modo a contribuir para a mudança ao nível pessoal, comunitário e nacional; planear as 
intervenções baseadas na qualidade de vida para aumentar o nível de controlo pessoal e 
conferir ao indivíduo a oportunidade de escolher em relação às suas atividades, 
intervenções e ambientes; direcionar os recursos existentes para a maximização dos 
efeitos positivos, tendo por base os preditores significativos de qualidade de vida e o seu 
impacto. Ou seja, atualmente as avaliações e intervenções na qualidade de vida baseiam-
se na natureza multidimensional (envolvendo domínios e indicadores de base), na 
utilização de medidas objetivas e subjetivas, na incorporação de sistemas que perspetivem 
abranger os diversos ambientes que afetam os indivíduos (micro, meso e macrossistemas) 
e no aumento do envolvimento de pessoas com DID nos processos de elaboração das 
medições e na sua implementação (Bonham et al., 2004; Verdugo, Schalock, Keith e 
Stancliffe., 2005). Assim, em termos de intervenção, o objetivo máximo é o de maximizar 
a qualidade de vida dos indivíduos (Brown e Brown, 2003), desenvolvendo-se no sentido 
da criação de oportunidades, da maximização de competências e da mudança de normas 
e valores (Sousa et al., 2007). 

Capacitar e fornecer suportes/apoio quando utilizados de forma integrada, a aplicação do 
paradigma da qualidade de vida pode levar a resultados positivos ao nível da 
autodeterminação, da interdependência, da inclusão social e do desenvolvimento 
emocional (Morisse et al, 2013). 

Em suma a intervenção psicomotora, promove a harmonização e potencialização motora, 
cognitiva e afetivo-relacional, incrementando o desenvolvimento da personalidade dos 
indivíduos e, através da extrapolação de uma série de aprendizagens para os diversos 
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contextos da sua vida, da sua adaptação social (Aucouturier, Darrault e Empinet, 1986 cit. 
in Martins, 2001). 

 

II. Realização da Prática Profissional – Estágio Curricular 

Com base nos fundamentos abordados no capítulo anterior, neste capítulo será 
apresentada a intervenção psicomotora desenvolvida no CAO-CECD, e particularmente a 
intervenção desenvolvida durante o Estágio curricular. 

 
1. Intervenção Psicomotora no CAO – CECD 

 

No CAO - CECD a intervenção psicomotora encontra-se inserida nos apoios fornecidos ao 
nível da Atividade Motora Adaptada (AMA). Nesse sentido a AMA serve cerca de 100 
clientes com idades compreendidas entre os 20 e os 50 de todas as unidades (A, B e C). 
Estes apoios são realizados em diversos contextos, particularmente, no ginásio de 
desportos coletivos onde são desenvolvidas atividades de reeducação psicomotora e 
atividades desportivas, como o basquetebol e o futebol; no ginásio de aparelhos onde é 
desenvolvida a condição física, na piscina onde é desenvolvida a Natação Adaptada e no 
picadeiro onde é desenvolvida a Equitação Terapêutica. A intervenção psicomotora, pela 
sua natureza multidisciplinar, multiexperimental e multicontextual, tal como referido 
anteriormente na literatura, encontra-se implícita e transversal a todos estes contextos 
sendo, por isso, desenvolvida em todos eles.  

Relativamente ao processo de intervenção e prestação de apoios desenvolvido no CAO-
CECD, no início de cada ano civil é elaborado, para cada cliente, o Plano Individual do 
Cliente (PIC). Neste plano são referidos, definidos e considerados vários aspetos em 
particular: 

 Data inicial e final da aplicação do PIC 
 Técnicos que intervêm com o cliente (responsável de caso; gestor de caso; monitor 

e auxiliar de CAO; educador social; técnico superior de educação especial e 
reabilitação; psicólogo; assistente social) 

 Testes, observações e outras fontes de informação relevantes para a elaboração 
do plano (fichas de programação/avaliação  dos CG/TIC, TO e AMA; ECA-P; EIA; 
Fichas de avaliação da Equitação Terapeutica e de Natação Adaptada). 

 Dominios de QV em que apresenta melhor desempenho e domínios de QV a 
potenciar; 

 Necessidades e aspetos a potenciar 
 Expectativas do cliente e seus significativos 
 Planeamento segundo várias dimensões (desenvolvimento pessoal, bem estar e 

inclusão social), apresentando os indicadores respetivos, os resultados esperados 
e alcançados (avaliados especificamente em ‘regrediu’, ‘manteve’, ‘evoluiu’, 
‘evoluiu bastante’ e geralmente em ‘não executado/executado e ‘atingiu/não 
atingiu’) e se necessário observações; 

 Taxa de execução e concretização dos objetivos 
 Descrição da avaliação dos resultados face ao planeado e propostas de 

reformulação/revisão e fundamentação resultantes das sessões de monitorização 
intermédia e final. 

Cada área de intervenção/apoio avalia, planeia e monitoriza de forma específica, 
permitindo um contributo para esta planificação global acima referida, feita através do PIC. 
Particularmente em relação à AMA, no início de cada ano civil, a meio e no final é 
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preenchida para cada cliente uma Ficha de Planeamento e Monitorização dos Objetivos. 
Estes objetivos são apresentados de forma geral, específica e operacional em diversos 
domínios nomeadamente ao nível da Condição Física (resistência, flexibilidade, força, 
agilidade, Índice de Massa Corporal (IMC) e Perímetro Abdominal), do Desporto Adaptado 
(desportos coletivos e individuais), da Reeducação Psicomotora (tonicidade, 
desenvolvimento da atenção, organização espácio-temporal, noção corporal e 
desenvolvimento de pré-requisitos funcionais) e ao nível Socio-Emocional 
(desenvolvimento da assertividade, motivação para as atividades e respeito pelas regras). 

Neste sentido, particularmente em relação à condição física os objetivos baseiam-se na 
avaliação feita a partir da aplicação de exercícios do Instrumento de Avaliação Baterias de 
Fullerton mensuráveis em unidades de medida (eg. minutos, centímetros…). Nos restantes 
domínios (reeducação psicomotora e socio-emocional), os objetivos são traçados a partir 
de algumas tarefas do Body Skills e da Bateria Psicomotora e da observação em contexto 
de sessão, sendo classificados com a escala nunca/raramente/algumas 
vezes/frequentemente/sempre e com a escala rudimentar/funcional/maturo.  

Para além destes momentos de avaliação, monitorização e planeamento são realizados 
registos diários de cada sessão, que vão conferir um suporte mais preciso a todos estes 
momentos através da recolha, análise e conjugação de informações recolhidas sessão 
após sessão. Nesse sentido, após cada apoio é preenchido uma ficha de Registo de 
Atividades onde são registados os seguintes aspetos: data; duração; grupo; nome do 
cliente e relativamente a este o número de atividades propostas e realizadas, participação, 
motivação, atenção, autonomia e observações; descrição das atividades. Relativamente à 
Condição Física existe um registo diário próprio onde são registados os seguintes aspetos: 
data; duração; grupo; nome do cliente e relativamente a este qual o aparelho/tarefa que 
desenvolveu e o tempo, programa, intensidade, nível ou repetições. 

Na AMA a intervenção é feita em grupo, à exceção da Equitação Terapêutica, com uma 
frequência semanal no grupo da unidade A e bisemanal nos grupos da unidade B e C. Em 
relação a estes últimos, regra geral, após os clientes se equiparem nos balneários, as 
sessões são iniciadas no ginásio de aparelhos com a condição física durante 30 minutos, 
em média, onde cada cliente realiza normalmente 15 minutos em cada aparelho de acordo 
com a frequência e intensidades adequadas às características e aos objetivos de cada um. 
Neste espaço também é feito controlo de peso e medição da tensão arterial. Após isso, a 
segunda parte da sessão, também com a duração em média de 30 minutos, decorre no 
ginásio de desportos coletivos, onde são desenvolvidas atividades de reeducação 
psicomotora e é feita a finalização da sessão. Por vezes as partes são invertidas consoante 
a disponibilidade dos espaços. No que diz respeito ao grupo da unidade A as sessões têm, 
em média, a duração de uma hora e desenvolvem-se apenas no ginásio de desportos 
coletivos onde são desenvolvidas atividades de reeducação psicomotora. As sessões 
semanais de Natação adaptada têm a duração de uma hora. Os treinos dos desportos 
coletivos têm também, em média, a duração de uma hora sendo que o treino de 
basquetebol decorre no ginásio de desportos coletivos e o de futebol neste ginásio e por 
vezes no ringue (espaço exterior ao CECD).  

Após uma abordagem generalista da estrutura e organização sobre a qual a intervenção 
psicomotora se desenvolve no CAO-CECD, de seguida serão abordados aspetos mais 
específicos relacionados com a prática de estágio curricular, referindo todas as etapas 
sequenciais que o constituíram, bem como toda a edificação da intervenção desenvolvida. 

 

2. Calendarização e horário das atividades de estágio 
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O presente estágio curricular teve a duração total de 9 meses (outubro de 2013 a Junho 
de 2014), com interrupções letivas de férias de Natal (20 de dezembro de 2013 a 1 de 
janeiro de 2014) e Páscoa (17 a 21 de abril de 2014). A intervenção foi desenvolvida em 
grupo (B1, C1/C2, A3/A4 e Natação Adaptada) e individualmente com o estudo de caso 
(na Equitação Terapêutica e em sala/ginásio) e a frequência de prática semanal foi diária 
(de segunda a sexta-feira), de acordo com o horário apresentado de seguida (figura 1).  

 
 

 
Figura 1 – Horário Semanal do Estágio curricular no CAO-CECD 

 

 

3. Fases de Intervenção Psicomotora no Estágio curricular 
 
O estágio curricular desenvolveu-se de acordo com três fases cruciais e sequenciais: 
Observação Participada, Intervenção Supervisionada e Intervenção Autónoma que serão 
descritas posteriormente (figura 2).  
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Figura 2 – Cronograma das fases de intervenção do Estágio curricular 

 
 

3.1. Fase de Observação 
 

Esta fase decorreu desde o primeiro dia de estágio curricular, no início do mês de outubro, 
até ao mês de dezembro. Inicialmente foi sugerido pelas técnicas um possível horário de 
intervenção, e por isso a atribuição dos grupos/clientes alvo da intervenção por parte da 
estagiária. Neste sentido, foi dada a possibilidade de escolher, para além do contexto em 
ginásio (reeducação psicomotora), outro contexto de intervenção, Natação Adaptada ou 
Equitação Terapêutica, sendo que a estagiária optou por ambos. Após isto, foi possibilitada 
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a observação de toda a dinâmica do CAO e dos apoios prestados em áreas 
complementares à AMA, bem como acompanhar um dia tipo de cada grupo com o qual 
viria a intervir. Assim, foi possível um conhecimento mais global de cada cliente em 
diversos contextos, bem como permitir a criação de uma relação empática progressiva com 
os mesmos. Neste sentido, a estagiária desenvolveu um breve relatório de observação 
geral apresentado em anexo (ver anexo A).  

Posteriormente, foram observadas as intervenções/apoios dinamizadas pelas orientadoras 
locais, Técnicas Superiores de Educação Especial e Reabilitação, relativamente aos 
grupos/casos alvo, resultando destas observações registos diários com a descrição de 
todas as atividades bem como observações particulares relativas ao êxito, comportamento, 
participação, estado tónico e emocional de cada cliente e aspetos da relação entre clientes 
e técnico-cliente. De realçar que esta observação teve sempre um caráter participativo 
(observação participada), permitindo que a estagiária não tomasse um papel externo à 
sessão, facilitando não só a criação de uma relação empática com os clientes, como 
também permitindo a vivência e a experimentação de cada atividade realizada, a par com 
os intervenientes. Para além disso, foi possível observar e reter a postura adotada pelas 
técnicas na intervenção, direcionada às características individuais de cada cliente, bem 
como as estratégias utilizadas por estas. Neste sentido, verificou-se então, que a relação 
e interação técnico-cliente primava pela adequação a cada contexto, à idade e 
personalidade do cliente, com base na empatia e adaptação do diálogo a cada indivíduo, 
feedbacks constantes e assertivos e instruções claras acompanhadas por demonstração 
(quando a aprendizagem da tarefa ainda não está consolidada). As atividades/tarefas eram 
estruturadas por etapas e bem definidas no espaço, bem como havia a definição clara de 
regras, promovendo a organização interna e externa. A agilidade na resolução de 
problemas perante situações imprevistas por parte das técnicas era notória. Complementar 
a esta observação do contacto entre técnico-cliente, não só nas sessões como nos tempos 
de transição, foram também acompanhados os processos de registos diários com as 
técnicas bem como outras questões organizacionais da AMA.  

Paralelamente a esta fase de observação, com o intuito de completar os aspetos 
observados, procurou-se recolher as principais informações acerca dos clientes. Assim, a 
estagiária consultou os dossiês da AMA de cada cliente, que incluem o Atestado Médico 
para a prática de Atividade Física, as Fichas de Planeamento e Monitorização de Objetivos, 
e os objetivos delineados no PIC, e discutiu/questionou alguns aspetos com as técnicas à 
cerca destes. 

Também nesta fase foi atribuído o estudo de caso, que foi escolhido com base na empatia 
inicialmente criada com o cliente, com a possibilidade de intervenção em contextos 
diferentes e por as técnicas pensarem constituir não só um desafio para a estagiária, como 
defenderem um possível beneficio de uma intervenção mais especifica e individual neste 
caso. 

Em suma, foi possível percecionar a dinâmica global do funcionamento do CAO e, 
particularmente a estrutura organizacional da AMA e da intervenção dinamizada. Permitiu 
também, observar cada grupo/clientes que seriam alvo de intervenção da estagiária, bem 
como refletir e experienciar as atividades desenvolvidas como um cliente, vivenciando as 
dificuldades e a satisfação proporcionada por cada tarefa, confirmando a importância desta 
fase inicial de observação, tal como referido na literatura. Foi exequível ainda, observar as 
relações positivas técnico-cliente, baseadas no desafio mas também na segurança e 
confiança, gerindo o facilitismo e a frustração, na adaptação a cada cliente, considerando-
o como um todo, nas suas dificuldades e nas suas potencialidades, permitindo os apoios 
necessários para a conquista de um desempenho autónomo, funcional e adaptativo, 
perspetivando a sua concretização, satisfação e realização pessoal. Tudo isto possibilitou 
uma visão global e detalhada, observada e vivida, em vários contextos que levaram a 
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despertar, a refletir e a considerar diversos aspetos fundamentais para a realização plena 
e o sucesso da intervenção. 

 

3.2. Fase de Intervenção Supervisionada e Autónoma 
 

Após esta fase de observação inicial, iniciou-se a fase de intervenção que decorreu de 
dezembro a junho. Aqui, inicialmente a intervenção foi sempre supervisionada pelas 
técnicas, tendo sido solicitado à estagiária que primeiro planeasse e desenvolvesse 
algumas atividades nas suas sessões, até uma fase mais autónoma em que a estagiária 
planeasse e dinamizasse as sessões no totalidade e de acordo com os objetivos definidos 
pela mesma.  

A intervenção supervisionada permitiu fazer a ponte neste processo de alteração da figura 
terapêutica de referência. Neste sentido, o técnico assumiu um papel de mediador na 
relação cliente-estagiária, conferindo assim, segurança não só ao cliente como à estagiária 
mas, ao mesmo tempo, dando-lhe responsividade pela intervenção cada vez mais 
autónoma. A supervisão permitiu a partilha e discussão entre as técnicas e a estagiária, 
tendo sido fundamental para a consciencialização e crescimento a nível profissional e 
pessoal, despertando para as estratégias, postura e características da relação técnico-
cliente mais eficazes e adequadas, e também refletindo nas dificuldades sentidas e nas 
limitações encontradas. Tudo isto originou uma perceção pessoal das áreas a melhorar 
para o sucesso da intervenção/interação com o cliente. 

Paralelamente a esta intervenção supervisionada foi sendo refletida a forma de avaliação 
para cada grupo/caso e implementada nos tempos extra sessão (estes aspetos serão 
apresentados de forma detalhada mais à frente) que, aliado ao conhecimento adquirido na 
fase anterior (fase de observação), permitiu o avanço para a fase de intervenção autónoma 
em que a estagiária desenvolveu e aplicou os seus planos/objetivos de intervenção. 

A intervenção foi desenvolvida em sessões de grupo e sessões individuais, de acordo com 
o horário referido anteriormente (figura 1). No geral o grupo populacional alvo de 
intervenção durante esta fase, abarcou um total de 42 casos apoiados, dos quais 23 do 
género masculino e 19 do género feminino, com idades compreendidas entre os 24 e os 
49 anos.  

Embora toda a intervenção seja descrita detalhadamente mais à frente, em relação aos 
grupos de intervenção e ao estudo de caso, de uma forma geral, a intervenção nesta fase 
desenvolveu-se segundo linhas orientadoras semelhantes e transversais; em relação ao 
planeamento/processo de intervenção, à organização e estrutura das sessões e 
estratégias de intervenção utilizadas. Partindo das observações iniciais realizadas, das 
informações recolhidas pela consulta da documentação referente a cada cliente, 
considerando os objetivos já traçados pelas técnicas para os mesmos e a avaliação feita 
pela estagiária, foram traçados os objetivos gerais e específicos da intervenção. Este 
aspeto foi realizado sempre numa perspetiva de priorização, considerando as 
necessidades mais prementes, e considerando a individualidade e os desejos de cada 
cliente. As sessões foram planeadas diariamente com base nesses objetivos delineados. 
Porém, sempre que necessário, e considerando o estado emocional e a predisposição dos 
clientes, bem como as condições contextuais as atividades foram alteradas ou adaptadas 
no momento, respeitando o tempo individual e o ritmo de cada um. Os planos de sessão 
(ver anexos B a G) apresentavam: a data, a duração e o local onde se desenvolveu a 
sessão, os objetivos gerais, a descrição, o tempo, os objetivos específicos e o material 
para cada atividade e as estratégias a utilizar para o êxito da tarefa. Diariamente também 
eram registadas as observações relativamente a cada atividade, e à sessão no geral, 
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destacando comportamentos e aspetos relevantes que aconteceram ao longo da sessão 
ou nos momentos de transição (deslocação sala-sessão e sessão-sala), permitindo 
perceber a evolução do caso e, se necessário, realizar adaptações à intervenção.  

As sessões, regra geral, tiveram a duração de 45 a 60 minutos, com exceção das sessões 
de Equitação Terapêutica que tiveram a duração de 15 minutos. Geralmente as sessões 
seguiram uma estrutura definida (fases fundamentais), permitindo aos clientes 
estruturarem-se no tempo e no espaço através da criação de rotinas: 

 Fase Inicial: diálogo inicial, para compreender o estado emocional do cliente e 
propor as atividades planeadas para a sessão, e ativação geral, preparação 
tonicoemocional para as atividades seguintes (e.g. tarefas de controlo postural; 
mobilização articular; atividade física no ginásio de condição física); 

 Fase Fundamental: tarefas para promover as competências psicomotoras gerais, 
cognitivas, emocionais, sociais e de autonomia e espirito de iniciativa (e.g. circuitos 
psicomotores, jogos em equipas). 

 Fase Final: retorno à calma, momento para a regulação tónica (e.g. mobilizações 
passivas e ativas das diferentes partes do corpo), arrumação do material e diálogo 
final, para perceção e auto perceção das vivências, sensações e dificuldades e 
interiorização dos aspetos desenvolvidos, bem como para marcar o fim da sessão. 

As atividades procuraram ir não só ao encontro às necessidades de cada cliente, como 
aos seus gostos e interesses, permitindo aumentar a motivação, a participação e a 
persistência e permanência nas tarefas. Estas foram também desenvolvidas no sentido da 
criação de situações-problema/desafios com o intuito de fomentar capacidades e 
estratégias de resolução que possibilitassem o transfer para situações quotidianas em 
diversos contextos, promovendo o comportamento adaptativo. Nesse sentido, atentou-se 
à gestão da proxémia, do estabelecimento de uma relação empática, de confiança e de 
compreensão. Assim, procurou-se utilizar sempre um diálogo simples e concreto (evitando 
conceitos abstratos), certificando-se sempre se a instrução foi compreendida, bem como 
as normas e regras gerais da sessão, adequando o tom de voz, a postura e toda a 
linguagem não-verbal, utilizando todos os meios para comunicar e transmitir o pretendido, 
dando também espaço ao indivíduo para se expressar e sentir compreendido e escutado. 
Tudo isto, num jogo entre a liberdade e expressão individual e a responsabilização e o 
cumprimento de deveres inerentes, numa perspetiva da realização plena do indivíduo 
enquanto pessoa, permitindo assim o sucesso da intervenção. 

De ressalvar que era também feito o registo diário da componente da condição física onde 
se registavam as máquinas utilizadas e observações pertinentes (e.g. estado emocional; 
predisposição para a tarefa; comportamentos desadaptativo) (ver anexo H). Este apoio era 
dado sempre com a supervisão das técnicas responsáveis ou segundo as indicações das 
mesmas ao nível dos programas e intensidades a utilizar. Aqui a estagiária para além de 
supervisionar a tarefa, procurava através de diversas estratégias (feedbacks corretivos, 
reforços, prompt, ajudas verbais e físicas) motivar os indivíduos para a atividade física 
procurando promover a persistência na tarefa permitindo trabalhar assim a resistência 
cardiorrespiratória e a força muscular. 

De seguida, será então descrita especificamente o processo de intervenção/apoio 
desenvolvido para cada grupo e para o estudo de caso. 

 

 

4. Intervenção Psicomotora em grupo 
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A intervenção em grupo permite promover a interação social e a resolução de problemas 
entre os indivíduos, não esquecendo no entanto, a individualidade da pessoa. Neste 
sentido, a estagiária desenvolveu a sua intervenção com 4 grupos designados por grupo 
A3/A4, grupo B1, grupo C1/C2 e grupo da Natação Adaptada. Essa intervenção será, de 
seguida, descrita detalhadamente seguindo as linhas orientadoras referidas anteriormente. 

 

4.1. Grupo A3/A4 

Este grupo é constituído por elementos da unidade A, concretamente por 2 indivíduos do 
grupo A3 e por 4 do grupo A4, num total de 6 clientes, entre os 29 e os 41 anos de idade, 
sendo 4 do género masculino e 2 do género feminino. Em ambos os grupos, A3 e A4, num 
dia tipo são sobretudo desenvolvidas e promovidas a realização de atividades da vida diária 
(numa rotina bem definida), atividades de lazer (e.g. caminhadas, atividades livres no pátio 
do CECD) e alguns trabalhos de expressão plástica/estimulação sensorial. Os indivíduos 
referidos têm uma boa interação com as monitoras responsáveis e auxiliares, sendo 
indivíduos com personalidades vincadas e algumas dificuldades na gestão dos 
comportamentos e conflitos. Este grupo é apoiado pela AMA, pela Terapia Ocupacional 
(TO), pelos Conhecimentos Gerais/Tecnologias de Informação e Comunicação (CG/TIC) e 
pela Psicologia.  

 

4.1.1. Avaliação 
 

A fase de observação participada com este grupo decorreu de 22 de outubro de 2013 a 12 
de novembro de 2013, perfazendo um total de 4 sessões. Inicialmente observou-se o grupo 
nos diversos contextos: na sala de trabalho/apoio diário, nas sessões da AMA e nas 
atividades diárias, particularmente na refeição do almoço e nos tempos de lazer no pátio, 
e caminhada nos jardins exteriores ao CECD. Para além disso, foram recolhidas o máximo 
de informações através da consulta dos documentos e instrumentos anteriormente 
referidos e da partilha de informação por parte dos técnicos, monitoras e auxiliares que 
desenvolvem atividades com os indivíduos, não tendo sido aplicado nenhum instrumento 
de avaliação objetivo. 

 

4.1.2. Planeamento e Processo de Intervenção 

 

Com base nas informações recolhidas na fase de observação e procurando dar 
continuidade ao desenvolvido e planeado nos PICs dos clientes em questão, traçaram-se 
objetivos gerais para a Intervenção Psicomotora e, considerando os aspetos que se 
mostram prioritários a trabalhar, tendo em conta as necessidades do seu dia-a-dia, 
definiram-se objetivos específicos de intervenção (tabela 1). 

 

 

 

 

 
Tabela 1 – Objetivos Gerais e Específicos de Intervenção do grupo A3/A4 

 

Objetivos Gerais de Intervenção Objetivos Específicos de Intervenção 
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Desenvolver competências pessoais e 
sociais 

Promover a interação entre os pares. 

Promover a autonomia na execução das 
tarefas 

Promover o ajustamento de 
comportamentos. 

 
 
Manter a mobilidade global 
 

Promover a coordenação e dissociação de 
movimentos 

Promover a coordenação visuoespacial e 
óculo motora 

Promover o equilíbrio dinâmico. 

Desenvolver a orientação espacial 
(adequação dos movimentos ao espaço) 

 
 
Promover a motivação e a persistência na 
tarefa 
 

Aumentar a participação nas tarefas. 

Promover o planeamento da ação e o 
investimento na tarefa 

Promover a capacidade de atenção 

 
 
A Intervenção Psicomotora propriamente dita teve início a 10 de dezembro e terminou a 15 
de abril de 2014, perfazendo um total de 9 sessões. As sessões eram realizadas 
semanalmente, às terças-feiras, com a duração em média de 45 minutos, no ginásio de 
desportos coletivos do CAO-CECD. Devido à necessidade de apoios permanentes da 
maioria destes clientes, a sessão apenas se poderia realizar se estivessem presentes no 
mínimo 3 colaboradores (e.g. estagiária, técnica e auxiliar de monitor). Assim, 
considerando a gestão destes recursos humanos as sessões nem sempre se puderam 
realizar por isso, o tempo de intervenção foi limitado. Para além do tempo direto da sessão, 
estes mesmos intervenientes acompanhavam o cliente da sala até ao ginásio e deste 
novamente até à sala. 

Em cada sessão foi dinamizado sempre o mesmo circuito psicomotor já definido 
anteriormente pela técnica responsável, e trabalhado frequentemente, e outra tarefa 
definida quinzenal ou mensalmente pela estagiária (posteriormente em articulação com a 
estagiária da Licenciatura de Reabilitação Psicomotora). No fim da sessão, sempre que a 
gestão do tempo o permitisse, o retorno à calma era feito pedindo aos clientes que se 
deitassem sobre os colchões confortavelmente e permanecessem assim durante algum 
tempo, ao som de uma música com ritmo constante e uma cadência baixa. Neste sentido, 
as estratégias utilizadas ao longo das sessões foram apoios verbais e físicos, feedbacks 
constantes, prompt, auxílio na colocação do material para as atividades e arrumação do 
mesmo e repetição de tarefas. No fim de cada sessão, foi feito um registo diário seguindo 
os procedimentos definidos pela AMA, utilizando o mesmo formato de registo: data, 
duração da sessão, nome do cliente, descrição das atividades, cumprimento das mesmas, 
tipo de participação, motivação, atenção, autonomia, comportamentos observados e outras 
observações pertinentes (ver anexo B). 

 

 

 

4.1.3. Resultados do processo de intervenção – análise e discussão 
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Apesar do curto espaço de tempo de intervenção e do número reduzido de sessões, a 
partir das observações iniciais e dos registos diários verificou-se que, no geral, houve uma 
boa adesão às tarefas tendo o nível de participação dos indivíduos nas tarefas aumentado 
ao longo das sessões e as ajudas físicas diminuído para alguns elementos, que 
inicialmente procuravam suporte físico por falta de confiança e instabilidade, tendo essa 
ajuda sido retirada progressivamente.  

Importa ressalvar que, para este grupo, revela-se bastante benéfico a repetição das 
tarefas, criando rotinas e aumentando a previsibilidade, levando à aprendizagem das 
competências inerentes, do desenvolvimento dos objetivos pretendidos e de uma 
estruturação na sessão, permitindo assim um possível transfer para as atividades diárias, 
particularmente nos deslocamentos e na interação e cumprimento de regras/gestão de 
comportamentos na sala da valência.  

 

4.2. Grupo B1 

 

O grupo B1 é um grupo bastante heterogéneo, sendo constituído por 8 elementos entre os 
25 e os 49 anos de idade, 6 do género masculino e 2 do género feminino. O grupo tem 
uma boa relação entre si e uma boa relação com a monitora e auxiliar responsáveis da 
sala. É também um grupo que, pautado pela diversidade de características e de 
personalidades, tem que gerir diariamente alguns conflitos e problemas na regulação do 
comportamento.  

Durante um dia tipo, as tarefas dinamizadas na sala deste grupo são associadas a 
trabalhos de expressão plástica/manuais, inicialmente ligadas à criação de obras em papier 
machê e corte de papel para pasta de papel. A partir de determinada altura, devido à 
substituição da monitora responsável da sala, foram substituídas estas tarefas tendo 
passado por uma fase de experimentação de várias técnicas de trabalhos manuais. Os 
materiais desenvolvidos são para venda, exposição ou para projetos concretos 
desenvolvidos pelo CECD (e.g. adereços para o grupo Agitarte). Este grupo é apoiado pela 
AMA, pelos CG/TIC e pela TO, a nível individual são também apoiados alguns clientes pela 
Psicologia de forma regular. 

 

4.2.1. Avaliação 
 

A fase de observação participada com este grupo decorreu de 9 de outubro de 2013 a 20 
de novembro de 2013, perfazendo um total de 6 sessões. Inicialmente observou-se o grupo 
no contexto de sala de trabalho/apoio diário e nas sessões da AMA. Para além disso, foram 
recolhidas o máximo de informações através da consulta dos documentos e instrumentos 
anteriormente referidos e da partilha de informação por parte das técnicas, monitoras e 
auxiliares que desenvolvem atividades com os indivíduos em questão. Para complementar 
estes aspetos, considerando o período e a frequência de intervenção e o facto dos aspetos 
psicomotores gerais na AMA serem avaliados recorrendo à observação dinâmica e 
espontânea em contexto de sessão, a estagiária procurou desenvolver um protocolo mais 
objetivo de avaliação. O protocolo de avaliação foi desenvolvido com base na Bateria 
Psicomotora (BPM), nas Peabody Developmental Motor Scales 2 (PDMS-2) e no Exame 
GerontoPsicomotor (EGP) e avaliou as seguintes dimensões: Equilíbrio, Noção Corporal, 
Estruturação Espácio-temporal e Motricidade Global (ver anexo I). Este protocolo foi 
aplicado no início da intervenção, a 16 e 17 de dezembro de 2013 e no fim da intervenção 
de 25 de maio a 11 de junho de 2014. 
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4.2.2. Planeamento da Intervenção 
 

Com base nas informações recolhidas na fase de observação e nos resultados obtidos 
através do Protocolo de Avaliação Psicomotora (ver figura 3), e, procurando dar 
continuidade ao desenvolvido e planeado nos PICs dos clientes, traçaram-se objetivos 
gerais para a Intervenção Psicomotora e a partir destes, considerando os aspetos que se 
mostram prioritários, definiram-se objetivos específicos de intervenção (tabela 2).  

 
Tabela 2- Objetivos gerais e específicos de intervenção do grupo B1 

 

Objetivos Gerais de Intervenção Objetivos Específicos de Intervenção 

 
 
Desenvolver competências pessoais e 
sociais 

Desenvolver a capacidade de tomada de 
decisão, escolhas, expressão e resolução 
de problemas 

Promover o ajustamento de 
comportamentos 

Potenciar a coesão e interação entre os 
pares e o grupo 

 
 
 
Manter a mobilidade global 
 

Desenvolver a coordenação e dissociação 
de movimentos.  

Desenvolver o equilíbrio estático e 
dinâmico 

Desenvolver a orientação espacial 
(mudança de direções e adequação dos 
movimentos ao espaço) 

 
 
Promover a motivação e a persistência na 
tarefa 
 

Aumentar a participação nas tarefas 

Promover o planeamento da ação e o 
investimento na tarefa 

Promover a capacidade de atenção-
reação.  

 
 
A intervenção psicomotora propriamente dita teve início a 27 de novembro e terminou a 19 
de maio de 2014, perfazendo um total de 31 sessões. As sessões eram realizadas 2 vezes 
por semana, às segundas-feiras e quartas-feiras, com a duração em média de 60 minutos, 
no ginásio de condição física (30 minutos) e no ginásio de desportos coletivos (30 minutos). 
Devido à necessidade de apoios permanentes e extensivos dos clientes do grupo, a sessão 
decorria sempre com a presença da auxiliar da sala do grupo. Para além do tempo direto 
da sessão, a estagiária e auxiliar acompanhavam os clientes até aos balneários, onde 
davam apoio na tarefa de equipar/desequipar, com orientações verbais ou ajuda física os 
indivíduos com mais necessidades de apoio. A sessão propriamente dita, regra geral 
desenvolvia-se da seguinte forma:  

 Fase Inicial: diálogo inicial e ativação geral. Esta fase permitia compreender o 
estado emocional dos clientes (conversa com o grupo no geral e individualizada, 
quando necessário), estruturá-los no tempo (e.g. questionamento do dia da 
semana) e fazer a preparação tonicoemocional para as atividades seguintes. A 
ativação geral era desenvolvida com recurso ao ginásio de condição física onde 
cada indivíduo realizava exercício físico, usualmente em duas máquinas, durante 
15 minutos cada, e trabalhando os aspetos cardiovasculares, resistência e força. 
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Algumas vezes, devido à ocupação do ginásio de condição física, esta era feita no 
ginásio de desportos coletivos com recurso a mobilizações articulares ou diferentes 
tipos de deslocamentos no espaço.  
 

 Fase Fundamental: nesta fase eram desenvolvidas atividades no sentido de 
promover as competências psicomotoras gerais, cognitivas, emocionais, de 
comunicação, sociais e de autonomia e espirito de iniciativa, dando resposta aos 
objetivos delineados para a sessão. Para tal, recorreu-se sobretudo ao uso de 
jogos/atividades de competição/cooperação entre pares e entre equipas e circuitos 
psicomotores. Sempre que possível, o contexto da sessão foi alterado para o 
exterior no sentido de promover a adaptação das competências a diferentes 
contextos e fornecer diferentes experiências sensoriais. 
 

 Fase Final: nesta fase era realizado o retorno à calma, momento para a regulação 
tónica, geralmente através de mobilizações passivas e ativas das diferentes partes 
do corpo ou através de utilização de materiais mediadores como bolas, ou controlo 
respiratório. Para além disso, era feita a arrumação do material utilizado nas 
atividades, em que todos colaboravam e o diálogo final, para perceção e auto 
perceção das vivências, sensações e dificuldades e interiorização dos aspetos 
desenvolvidos. Aqui procurava-se concretamente, relembrar quais as atividades 
realizadas ao longo da sessão e identificar quais as atividades em que sentiram 
mais dificuldades e quais as que mais gostaram, marcando assim o fim da sessão.  

As principais estratégias utilizadas ao longo das sessões foram feedbacks constantes, 
prompt, auxílio na colocação do material para as atividades e arrumação do mesmo, por 
um lado repetição de tarefas e por outro, promoção de desafios e de situações problema, 
demonstração, questionamento após a instrução, divisão da tarefa em sub-tarefas, auxílio 
entre pares e sinalização do espaço físico de permanência no tempo de espera. No fim de 
cada sessão, foi feito um registo diário colocando as principais observações relativamente 
a cada atividade e ao decorrer da sessão no geral, tendo especial atenção para os aspetos 
comportamentais, os estados emocionais, a participação e a execução (dificuldades e 
sucesso) (ver anexo C). 
 

4.2.3. Resultados do processo de intervenção – análise e discussão 
 

A discussão dos resultados obtidos pela aplicação do Protocolo de Avaliação Psicomotora 
foi realizada com referência a critério e analisados de acordo com parâmetros qualitativos. 
De ressalvar que os valores apresentados no gráfico da figura 3 dizem respeito às médias 
do grupo, e são resultantes da aplicação do protocolo relativamente à avaliação inicial e 
final do Grupo B1. 
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Figura 3 – Resultados da aplicação do Protocolo de Avaliação Psicomotora – Pontuações obtidas 

na avaliação inicial e final do grupo B1 

 
A partir da análise do gráfico (figura 3), verificamos que relativamente à dimensão do 
Equilíbrio, a pontuação obtida no parâmetro Equilíbrio Estático foi de 1 ponto para a 
avaliação inicial e final, em 3 pontos possíveis, e no Equilíbrio Dinâmico foi de 2 para a 
avaliação inicial e final, em 3 pontos possíveis. No que diz respeito à dimensão da Noção 
Corporal, a pontuação obtida nos parâmetros Reconhecimento Através da Nomeação e 
Reconhecimento Através do Toque foi de 3 pontos para a avaliação inicial e final, em 3 
pontos possíveis, e no Reconhecimento Direita-Esquerda foi de 2 pontos para a avaliação 
inicial e final, em 3 pontos possíveis. Em relação à dimensão da Estruturação Espácio-
temporal, a pontuação obtida no parâmetro organização foi de 1 ponto para avaliação inicial 
e final, em 3 pontos possíveis, na Posição em Relação ao Objeto foi de 3 pontos para a 
avaliação inicial e final, em 3 pontos possíveis, e na Estruturação Rítmica foi de 2 pontos 
para a avaliação inicial e final, em 3 pontos possíveis. Por fim, relativamente à dimensão 
da Motricidade Global, a pontuação obtida no parâmetro Coordenação Óculo-Manual foi 
de 2 pontos para a avaliação inicial e final, em 3 pontos possíveis, na Coordenação Óculo-
podal foi de 3 pontos para a avaliação inicial e final, em 3 pontos possíveis e na Dissociação 
foi de 2 pontos para a avaliação inicial e final, em 3 pontos possíveis. 

Podemos então verificar que, em todos os parâmetros do Equilíbrio, da Noção Corporal, 
da Estruturação Espácio-temporal e da Motricidade Global, as pontuações iniciais 
mantiveram-se no final. Assim, no geral é possível considerar que houve manutenção dos 
aspetos psicomotores gerais, sendo possível que a intervenção levado a cabo pela 
estagiária tenha sido útil no sentido de consolidar as competências desenvolvidas até 
então. Importa também salvaguardar que, devido às características referidas na literatura, 
particularmente em relação ao envelhecimento precoce, os ganhos relativamente a estas 
dimensões são difíceis de se alcançar, sendo então fundamental a manutenção das 
proficiências já adquiridas, no sentido de evitar a perda de autonomia.  

À luz de se encarar a avaliação como um todo, é importante considerar as observações 
diretas realizadas no decorrer do processo interventivo e decorrentes da interação técnico-
cliente (Pitteri, 2004), tal como já referido anteriormente. Nesse sentido, verificou-se que, 
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no geral, o grupo revelou uma boa adesão às tarefas, tendo sido desenvolvida uma boa 
relação empática com os indivíduos que facilitou na motivação e predisposição dos 
mesmos para a realização das atividades propostas. As atividades que exigiram a 
interação e cooperação entre os elementos do grupo despoletaram alguns 
comportamentos desajustados no entanto, promoveram a capacidade de resolução de 
problemas e de expressão, como pretendido inicialmente na planificação da intervenção. 
Assim, os comportamentos desajustados diminuíram ao longo da intervenção pela 
interiorização das regras e resolução das situações problema. As tarefas que exigiram a 
cooperação entre pares desenvolveram o sentimento de entreajuda e o respeito mútuo 
pelos colegas. É importante salientar que se verificou que continua a ser premente 
trabalhar a capacidade de atenção-reação e, sobretudo, dar continuidade e prioridade ao 
desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão e de expressão. Este último aspeto 
foi sendo trabalhado ao longo das sessões, sobretudo no diálogo final dando espaço ao 
indivíduo de expressar as suas preferências e de identificar as tarefas mais difíceis e as 
que mais gostaram. Aqui ressaltou a maior dificuldade, sendo necessário um diálogo 
bastante orientado e a utilização de mediadores, como cartões de representação das 
atividades, como suporte.  

No geral, a intervenção revelou-se então positiva no sentido de promover a manutenção 
das capacidades psicomotoras já adquiridas, minimizando a sua perda, e na maximização 
das interações saudáveis e equilibradas entre os elementos do grupo, através da gestão 
dos comportamentos e conflitos e da interiorização de regras e rotinas, dando oportunidade 
para a expressão pessoal dos indivíduos. 

 

4.3. Grupo C1/C2 

 

O grupo é constituído por um total de 21 elementos (10 elementos do grupo C1 e 11 
elementos do grupo C2), entre os 24 e os 49 anos de idade, 17 do género feminino e 4 do 
género masculino.  

O grupo C1 desenvolve o seu trabalho na sala de artes culinárias, nesse sentido, são 
responsáveis pelo funcionamento do bar do CAO-CECD, pela confeção de um pequeno 
número de refeições e pela preparação dos lanches de todos os clientes das diversas 
unidades do CAO-CECD. A monitora e auxiliar responsáveis promovem a independência 
nas tarefas sendo no entanto, dados feedbacks positivos e corretivos, reforçando as regras 
de higiene e segurança fundamentais nesta área de trabalho. Os clientes apresentam 
alguma dificuldade na relação entre si, sobretudo em encontrarem o espaço de cada um 
no grupo, surgindo alguns conflitos nesse sentido.  

O grupo C2 desenvolve o seu trabalho na sala das artes decorativas, aqui executam 
diversas tarefas para a criação de peças decorativas que posteriormente são vendidas, 
particularmente, em feiras e exposições representando o CAO-CECD. Os clientes deste 
grupo apresentam na sua maioria uma relação cordial uns com os outros, sendo pautados 
na sua maioria por personalidades mais introvertidas. 

Ambos os grupos são apoiados pela AMA, pelos CG/TIC e pela TO, a nível individual são 
também apoiados pela Psicologia. 
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4.3.1. Avaliação 

 

A fase de observação participada com este grupo decorreu de 22 de outubro de 2013 a 2  
de dezembro de 2013, perfazendo um total de 11 sessões. Inicialmente observou-se o 
grupo no contexto de sala de trabalho/apoio diário e nas sessões da AMA. Para além disso, 
foram recolhidas o máximo de informações através da consulta dos documentos e 
instrumentos, já referidos anteriormente, e da partilha de informação por parte das técnicas, 
monitoras e auxiliares que desenvolvem atividades com os indivíduos em questão. Para 
complementar estes aspetos, e pelos mesmos motivos explicitados anteriormente, foi 
aplicado o Protocolo de Avaliação Psicomotora no início da intervenção, de 17 de 
dezembro de 2013 a 15 de janeiro de 2014, e no fim da intervenção, de 20 de maio a 13 
de junho de 2014. 

 

4.3.2. Planeamento da Intervenção 

Com base nas informações recolhidas na fase de observação e nos resultados obtidos 
através do Protocolo de Avaliação Psicomotora (ver figura 4), e dando continuidade ao 
desenvolvido e planeado nos PICs dos clientes em questão, traçaram-se objetivos gerais 
para a Intervenção Psicomotora e, procurando priorizar, definiram-se objetivos específicos 
(tabela 3).  

 
Tabela 3 – Objetivos gerais e específicos de intervenção do grupo C1/C2 

 
Objetivos Gerais de Intervenção Objetivos Específicos de Intervenção 

 
 
Desenvolver competências pessoais e 
sociais 

Promover a capacidade de escolha, 
decisão, iniciativa e resolução de 
problemas 

Promover a coesão e interação entre os 
pares e o grupo 

 
 
Manter a mobilidade global 
 

Promover a noção de direita-esquerda 

Desenvolver o equilíbrio estático e 
dinâmico 

Desenvolver a orientação espacial 
(mudança de direções e adequação dos 
movimentos ao espaço) 

 
Manter a resistência cardiorrespiratória. 
 

Manter a resistência cardiorrespiratória 
através de atividades físicas/desportivas 
específicas e circuitos. 

 
Promover a motivação e a persistência na 
tarefa 
 

Aumentar a participação nas tarefas 

Promover a capacidade de atenção-
reação.  

 
 
A intervenção psicomotora propriamente dita teve início a 6 de dezembro e terminou a 27 
de maio de 2014, perfazendo um total de 44 sessões. As sessões eram realizadas 3 vezes 
por semana, às segundas-feiras, terças-feiras e quintas-feiras, com a duração em média 
de 60 minutos, no ginásio de condição física (30 minutos) e no ginásio de desportos 
coletivos (30 minutos). A maioria dos indivíduos tem necessidades de apoios intermitentes 
a limitados, apresentando por isso uma maior autonomia. Neste sentido, os clientes antes 
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dirigiam-se autonomamente aos balneários onde se equipavam/desequipavam sem ser 
necessário qualquer tipo de apoio ou supervisão (com exceção de um elemento que 
necessitava de chamadas de atenção para que se apressasse na tarefa). A sessão 
propriamente dita, regra geral desenvolvia-se da seguinte forma:  

 Fase Inicial: diálogo inicial e ativação geral. Esta fase permitia compreender o 
estado emocional dos clientes (conversa com o grupo no geral e individualizada, 
quando necessário) e fazer a preparação tonicoemocional para as atividades 
seguintes. Este último aspeto geralmente era desenvolvido com recurso ao ginásio 
de condição física, onde cada indivíduo realizava exercício físico, regra geral, em 
duas máquinas, durante 15 minutos cada, e trabalhando os aspetos 
cardiovasculares, resistência e força. Sempre que possível era dada a oportunidade 
de escolha da máquina/exercício a realizar. Algumas vezes devido à ocupação 
deste ginásio, a ativação geral era feita no Ginásio de Desportos Coletivos com 
recurso a atividades competitivas, mobilização articular ou deslocamentos 
diversificados pelo espaço.  
 

 Fase Fundamental: nesta fase eram desenvolvidas atividades no sentido de 
promover as competências psicomotoras gerais, cognitivas, emocionais, de 
comunicação, sociais e de autonomia e espirito de iniciativa, dando resposta aos 
objetivos delineados para a sessão. Para isso, recorreu-se sobretudo ao uso de 
jogos/atividades de competição e cooperação entre pares, equipas e o grupo, 
circuitos psicomotores e atividades base de aprendizagem de alguns 
desportos/atividade física. Neste sentido, muitas das atividades foram 
desenvolvidas em estações, a pares, permitindo uma dinâmica no espaço, 
promovendo a capacidade de orientação e estruturação e a interação entre os 
indivíduos. Sempre que possível, o contexto da sessão foi alterado para o exterior 
no sentido de promover a adaptação das competências a diferentes contextos e 
fornecer diferentes experiencias sensoriais. Aqui, destacam-se algumas 
caminhadas realizadas no espaço exterior ao CECD (e.g. jardim com máquinas; 
ringue; feira) promovendo para além dos aspetos psicomotores, a autonomia e as 
capacidades de adaptação social. 
 

 Fase Final: nesta fase era realizado o retorno à calma, momento para a regulação 
tónica, geralmente através de mobilizações passivas e ativas das diferentes partes 
do corpo ou através de utilização de materiais mediadores (e.g. bolas), ou controlo 
respiratório. Para além disso, era feita a arrumação do material utilizado nas 
atividades, em que todos colaboravam. O diálogo final desenvolvia-se no sentido 
da perceção e auto perceção das vivências, sensações e dificuldades e 
interiorização dos aspetos desenvolvidos, onde se procurava, concretamente, que 
identificassem quais as atividades em que sentiram mais dificuldades e as que mais 
gostaram. Nesta fase final, eram dados feedbacks gerais e individuais, por parte da 
estagiária, referentes ao desempenho durante a sessão. 

As principais estratégias utilizadas ao longo das sessões foram feedbacks constantes 
(corretivos e positivos), auxilio na colocação do material para as atividades e arrumação 
do mesmo, por um lado repetição de tarefas e criação de rotinas e por outro de desafios e 
de situações problema, demonstração (pela estagiária ou por parte de um cliente-
referência, este aspeto funcionando como motivação para permanência e envolvência na 
tarefa), questionamento após a instrução, divisão da tarefa em subtarefas, referências 
visuais e auxílio entre pares.  

No fim de cada sessão, foi feito um registo diário colocando as principais observações 
relativamente a cada atividade e ao decorrer da sessão no geral, tendo especial atenção 
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para os aspetos comportamentais, os estados emocionais, a participação e a execução 
(dificuldades e sucesso) (ver anexo D). 

 

4.3.3. Resultados do processo de intervenção – análise e discussão 

 

A discussão dos resultados obtidos pela aplicação do protocolo foi realizada com referência 
a critério e analisados de acordo com parâmetros qualitativos. De ressalvar que os valores 
apresentados no gráfico da figura 4 dizem respeito às médias do grupo, e são resultantes 
da aplicação do protocolo já referido anteriormente relativamente à avaliação inicial e final 
do Grupo C1/C2. 

 
Figura 4 – Resultados da aplicação do Protocolo de Avaliação Psicomotora – pontuações obtidas 

na avaliação inicial e final do grupo C1/C2 

 
A partir da análise do gráfico (figura 4), verificamos que relativamente à dimensão do 
Equilíbrio, a pontuação obtida no parâmetro Equilíbrio Estático foi de 2 pontos para a 
avaliação inicial e final, em 3 pontos possíveis, e no Equilíbrio Dinâmico foi de 2 para a 
avaliação inicial e final, em 3 pontos possíveis. No que diz respeito à dimensão da Noção 
Corporal, a pontuação obtida nos parâmetros Reconhecimento Através da Nomeação e 
Reconhecimento Através do Toque foi de 3 pontos para a avaliação inicial e final, em 3 
pontos possíveis, e no Reconhecimento Direita-Esquerda foi de 2 pontos para a avaliação 
inicial e final, em 3 pontos possíveis. Em relação à dimensão da Estruturação Espácio-
temporal, a pontuação obtida no parâmetro organização foi de 1 ponto para avaliação inicial 
e de 2 pontos para a avaliação final, em 3 pontos possíveis, na Posição em Relação ao 
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Objeto foi de 3 pontos para a avaliação inicial e final, em 3 pontos possíveis, e na 
Estruturação Rítmica foi de 2 pontos para a avaliação inicial e final, em 3 pontos possíveis. 
Por fim, relativamente à dimensão da Motricidade Global, a pontuação obtida no parâmetro 
Coordenação Óculo-Manual foi de 2 pontos para a avaliação inicial e final, em 3 pontos 
possíveis, na Coordenação Óculo-podal e na Dissociação foi de 3 pontos para a avaliação 
inicial e final, em 3 pontos possíveis. 

Podemos então verificar que, na maioria dos parâmetros, as pontuações iniciais 
mantiveram-se no final, com exceção para o parâmetro ‘Reconhecimento Direita-Esquerda’ 
e ‘Organização’. Assim, no geral é possível considerar que houve manutenção dos aspetos 
psicomotores gerais, consolidando-se as competências desenvolvidas até então. 
Ressalvando que, devido ao envelhecimento precoce descrito nesta população, tal como 
referido na literatura, os ganhos relativamente a estas dimensões são difíceis de se 
alcançar, sendo então fundamental a manutenção das proficiências já adquiridas, no 
sentido de evitar a perda de autonomia. No entanto, ainda que considerando o facto de 
que os resultados obtidos estão sujeitos a diversas potenciais fontes de erro, tais como 
variações no desempenho do teste, o comportamento do técnico que aplica o instrumento, 
a cooperação do cliente, bem como outros fatores ambientais e pessoais (Schalock, 2011), 
os resultados demonstram ganhos, ainda que não muito significativos, no reconhecimento 
da direita-esquerda e na organização espacial. Podendo dever-se ao facto de estes 
aspetos terem sido inúmeras vezes desenvolvidos e solicitados nas tarefas que eram 
propostas.  

Não obstante, à luz de se encarar a avaliação como um todo, é importante considerar as 
observações diretas realizadas no decorrer do processo interventivo e decorrentes da 
interação técnico-cliente (Pitteri, 2004), tal como já referido anteriormente. Nesse sentido, 
verificou-se que, no geral, o grupo revelou uma boa adesão às tarefas, tendo sido 
desenvolvida uma boa relação empática com os indivíduos que facilitou na motivação e 
predisposição dos mesmos para a realização das atividades propostas. No entanto, 
inicialmente alguns elementos demonstraram alguns comportamentos desafiantes e 
recusa na realização das tarefas que só foi possível de serem ultrapassados através de 
uma atitude assertiva e com base nessa conquista empática. As tarefas que exigiram a 
cooperação entre pares desenvolveram o sentimento de entreajuda, o respeito mútuo pelos 
colegas e contribuíram para a permanência na tarefa. Também a fomentação da 
competição revelou-se uma excelente estratégia para a motivação dos indivíduos e gestão 
da frustração, permitindo à equipa vencedora escolher uma consequência para a equipa 
vencida (e.g. arrumar o material). Por outro lado, algumas atividades que exigiram a 
interação e cooperação entre os elementos do grupo despoletaram alguns conflitos, à 
semelhança do que acontece em contexto de sala, no entanto estas situações permitiram 
uma crescente gestão destes conflitos e por isso a capacidade de resolução de problemas, 
como pretendido inicialmente na planificação da intervenção. No que diz respeito à 
capacidade de escolha, decisão e iniciativa, verificou-se que com o desenrolar da 
intervenção que os indivíduos demonstraram uma ligeira melhoria, para isso ao longo das 
sessões desde aspetos mais subtis (e.g. escolha de nomes das equipas) a aspetos mais 
concretos (e.g. escolha das atividades a realizar). Assim, salienta-se que continua a ser 
premente trabalhar o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão e iniciativa. 
De destacar que neste grupo os indivíduos, apesar da autonomia adquirida, revelaram, 
sobretudo nas sessões iniciais e a cada tarefa desafiante, dificuldades na auto confiança 
e na auto estima, este aspeto foi sendo trabalhado ao longo das sessões com recurso ao 
elogio, ao incentivo, ao feedback positivo, relembrando sempre as conquistas anteriores e 
as metas a atingir. 

No geral, a intervenção revelou-se então positiva, uma vez que permitiu promover a 
manutenção das capacidades psicomotoras já adquiridas, e alguns ganhos, minimizando 
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a sua perda. Para além disso, foram potenciadas as interações entre o grupo de forma 
saudável e equilibrada, através da gestão dos comportamentos e conflitos e da 
interiorização de regras e rotinas, dando oportunidade para a expressão pessoal dos 
indivíduos e para a construção pessoal edificada na auto estima, na auto confiança e na 
auto perceção. 

 

4.4. Grupo Natação Adaptada 

 

Este grupo é constituído por elementos dos vários grupos das unidades B e C, num total 
de 13 clientes, entre os 24 e os 46 anos de idade, sendo 10 do género masculino e 3 do 
género feminino. No geral, o grupo revela uma boa interação entre si e com as técnicas. 

 

4.4.1. Avaliação 

 

A fase de observação participada com este grupo decorreu de 9 de outubro de 2013 a 29 
de novembro de 2013, perfazendo um total de 11 sessões. A primeira sessão observada 
foi realizada fora da piscina, as restantes sessões decorreram já no sentido de observação 
participada, dando o apoio indicado pelas técnicas que se encontravam fora da piscina e 
os feedbacks corretivos necessários. Para além disso, foram recolhidas o máximo de 
informações através da consulta dos documentos/instrumentos e da partilha de informação 
por parte dos técnicos, monitoras e auxiliares, que desenvolvem atividades com os 
indivíduos. Foram particularmente consideradas as Fichas de Avaliação da Natação 
Adaptada, tendo a estagiária colaborado nesses momentos de avaliação. Assim, o trabalho 
interventivo por parte da estagiária desenvolveu-se no sentido de dar continuidade à 
intervenção até então desenvolvida e planeado pelas técnicas. 

 

4.4.2. Planeamento da Intervenção 

 

Com base nas informações recolhidas na fase de observação, e dando continuidade ao 
desenvolvido e planeado especificamente para a natação adaptada e no geral nos PICs, 
traçaram-se objetivos gerais para a intervenção psicomotora neste contexto e, 
considerando os aspetos prioritários, definiram-se objetivos específicos (tabela 4). 
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Tabela 4 – Objetivos gerais e específicos de intervenção para o grupo da Natação Adaptada 
 

Objetivos Gerais de Intervenção Objetivos Específicos de Intervenção 

 
Desenvolver competências pessoais e 
sociais 

Promover a coesão e interação entre os 
pares e o grupo 

Promover a capacidade de decisão, 
iniciativa e criatividade 

 
 
Manter a mobilidade global 
 

Promover o equilíbrio nos deslocamentos 
(equilíbrio dinâmico)  

Desenvolver a orientação espacial 
(mudança de direções e adequação dos 
movimentos ao espaço) 

 
Desenvolver a resistência 
cardiorrespiratória. 
 

Promover a resistência cardiorrespiratória 
através de atividades físicas/desportivas 
específicas (estilos natatórios) e circuitos. 

Promover a capacidade de imersão e 
controlo respiratório. 
 
 

 
Promover a motivação e a persistência na 
tarefa 

Aumentar a participação nas tarefas 

Promover a capacidade de atenção-
reação.  

 
Promover a aprendizagem dos estilos 
natatórios 

Desenvolver as técnicas de crawl, costas e 
bruços (respiração, entrada das mãos na 
água e a associação e dissociação dos 
movimentos dos membros superiores e 
inferiores).   

 
 
A intervenção psicomotora propriamente dita teve início a 12 de fevereiro de 2014 e 
terminou a 11 de junho de 2014, perfazendo um total de 11 sessões. Inicialmente 
perspetivou-se atribuir à estagiária um sub-grupo do grande grupo. Assim as duas 
primeiras sessões desenvolveram-se para quatro elementos no entanto, por questões da 
ocupação do espaço físico e pela acústica, percebeu-se que realizar-se uma sessão em 
paralelo com as técnicas trazia distrações a ambos os grupos, dificultando o sucesso 
durante a sessão. Nesse sentido, a estagiária começou a planear e a dinamizar as sessões 
para o grande grupo. As sessões eram realizadas semanalmente, às quartas-feiras, com 
a duração em média de 60 minutos, nas Piscinas Municipais de Ouressa. Para além do 
tempo direto da sessão, existia um tempo indireto que envolvia a deslocação em carrinha, 
das instalações do CECD para as piscinas, e o tempo de equipar e desequipar no 
balneário. Aqui, alguns elementos necessitavam apenas de alguma supervisão e 
feedbacks nas tarefas mas a maioria dos indivíduos é autónomo nestes aspetos.  

A sessão propriamente dita, regra geral desenvolvia-se da seguinte forma:  

 Fase Inicial: ativação geral, marcando o início da sessão e fazendo a preparação 
tonicoemocional para as atividades seguintes. Geralmente nesta fase 
desenvolviam-se diversas formas de deslocamento na piscina.  
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 Fase Fundamental: nesta fase eram desenvolvidas atividades no sentido de 
promover as proficiências dos estilos natatórios, as competências psicomotoras 
gerais, cognitivas, sociais e de autonomia, dando resposta aos objetivos delineados 
para a sessão e para a intervenção geral. Para tal, recorreu-se sobretudo ao uso 
de atividades individuais e jogos/atividades de competição/cooperação entre pares, 
entre equipas e entre grupo, para promover não só a aprendizagem dos estilos 
natatórios e das competências inerentes, como todos os restantes aspetos 
referidos, particularmente a interação e coesão entre os indivíduos. 
  

 Fase Final: nesta fase geralmente era dada a possibilidade aos clientes da escolha 
livre de uma atividade. O diálogo final desenvolvia-se no sentido da perceção e auto 
perceção das vivências, sensações e dificuldades e interiorização dos aspetos 
desenvolvidos, marcando assim o fim da sessão.  

As principais estratégias utilizadas ao longo das sessões foram feedbacks constantes 
(corretivos e positivos), por um lado repetição de tarefas e criação de rotinas e por outro, 
criação de desafios e de situações problema, demonstração, questionamento após a 
instrução, divisão da tarefa em sub-tarefas, auxílio entre pares, fornecer referências 
espaciais, uso de materiais próprios para a aprendizagem progressiva dos estilos 
natatórios (e.g. placas e rolos).  

No fim de cada sessão, foi feito um registo diário colocando as principais observações 
relativamente a cada atividade e da sessão no geral, tendo especial atenção para os 
aspetos comportamentais, os estados emocionais, a participação e a execução 
(dificuldades e sucesso) (ver anexo E). 

 

4.4.3. Resultados do Processo de Intervenção – análise e discussão 

 

Apesar do número reduzido de sessões, a partir das observações iniciais, dos registos 
diários e da avaliação realizadas pelas técnicas com a colaboração da estagiária, verificou-
se que, no geral, os indivíduos mantiveram as competências específicas da natação até 
então adquiridas. Para além disso, houve sempre uma boa adesão às tarefas, tendo sido 
desenvolvida uma boa relação empática com os indivíduos que facilitou na motivação e 
predisposição dos mesmos para a realização das atividades propostas. Não obstante, dois 
elementos pontualmente demonstraram alguns comportamentos desajustados, recusando-
se à realização das tarefas. Para um dos indivíduos procurou-se usar estratégias de 
referências visuais para ultrapassar os medos, comportamentos de bloqueio, relativamente 
à zona mais funda da piscina. No entanto, não foi possível verificar os ganhos pelo curto 
tempo de intervenção nesse sentido. O segundo elemento, algumas vezes demonstrou-se 
perturbado pela frustração causada pela tarefa e descontentamento por realizar a mesma, 
devendo ser ponderado se esta atividade é por isso, a mais adequada e prazerosa para o 
indivíduo. Para além das competências específicas da natação foi possível à estagiária 
desenvolver atividades e jogos que promovessem concretamente aspetos psicomotores 
como o equilíbrio e a orientação espacial complementares a essas competências e 
fundamentais para a sua sustentação. No entanto, foi sobretudo ao nível da orientação 
espacial na piscina que os indivíduos apresentaram mais dificuldades, revelando ser um 
aspeto a dar continuidade futura. No que diz respeito à capacidade de escolha, decisão e 
iniciativa, verificou-se que com o desenrolar da intervenção que os indivíduos 
demonstraram uma melhoria. Inicialmente no espaço livre dado no fim da sessão os 
indivíduos não sabiam o que fazer, sendo que alguns elementos procuravam a estagiária 
no sentido de questionar o que fazer ou procurar aprovação da tarefa escolhida. Para 
facilitar este aspeto, inicialmente era fornecido diverso material que foi sendo reduzido, 
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estimulando a criatividade, o improviso, a capacidade de escolha e a interação com o 
grupo. 

No geral, pode-se dizer que a intervenção revelou-se positiva no sentido que possibilitou 
aos indivíduos a manutenção das competências já adquiridas, sobretudo ao nível dos 
estilos natatórios, bem como possibilitou a experenciação de jogos e atividades em grupo 
no sentido concreto de desenvolver competências psicomotoras de base, dando também 
a oportunidade para a expressão pessoal dos indivíduos e para a sua autonomia. 

 

5. Intervenção Psicomotora Individual e em Grupo - Estudo de Caso 

 

O J.B. é um adulto, de 33 anos, de estatura alta e com um aspeto cuidado. Tem sentido de 
humor e é curioso em relação ao que o rodeia, nesse sentido apresenta algumas 
dificuldades em se concentrar nas tarefas que lhe são solicitadas, sobretudo se o ambiente 
tiver demasiados estímulos. Revela por isso, dificuldade em se ajustar à diversidade de 
contextos e à interação social, necessitando de um tempo muito próprio para uma interação 
social gratificante. Tem boa memória e bom vocabulário e demonstra interesse pela leitura 
global (associando letras, com que se depara no ambiente à sua volta, a nomes de pessoas 
e objetos, chamando a atenção constante dos que estão à sua volta para a sua leitura). No 
entanto, demonstra dificuldades em manter um diálogo, apresentando ecolálias no discurso 
e maneirismos (fleping); revelando algumas dificuldades em percecionar o que os outros 
lhe solicitam e em expressar-se, particularmente em fazer escolhas e tomar decisões. Não 
obstante, revela ter uma boa perceção das suas atitudes mostrando-se envergonhado e 
com um comportamento evitativo, perante o confronto de atitudes/comportamentos 
desadaptativos. No contexto de sala, com o grupo, no qual está inserido, apresenta uma 
relação cordial com os colegas, demonstrando interesse por interagir com eles, ainda que 
por vezes a interação seja desajustada. No geral, nos diversos contextos, quer dentro da 
instituição quer fora (e.g. centro hípico), o J.B. apresenta, de forma mais premente, 
dificuldades na persistência da tarefa e na interação com o outro. Particularmente, no que 
diz respeito à relação com o outro, o J.B. demonstra uma boa interação com os elementos 
de referência próximos, como as monitoras da sala onde desenvolve as atividades e os 
técnicos que intervêm consigo. No entanto, tem dificuldade em interagir com pessoas que 
não conhece ou que não conhece tão bem, demonstrando alteração de comportamento ou 
comportamentos evitantes, sobretudo na presença de pessoas do género masculino.   

No que diz respeito à constituição e dinâmica familiar, o J.B. vive com a mãe tendo uma 
boa relação com esta e com o irmão. Os pais são divorciados e o J.B. não tem uma relação 
próxima com o pai. 

Em relação ao seu percurso na instituição, entrou em setembro de 1990 no CECD na 
Escola de Educação Especial, vindo de dois anos a frequentar o ensino regular, passando 
para o Centro de Atividades Ocupacionais em 1996, que frequenta até à atualidade. Nesta 
valência integra o grupo B1, beneficiando dos apoios semanais da Atividade Motora 
Adaptada (incluindo a Equitação Terapêutica), da Terapia Ocupacional, dos 
Conhecimentos Gerais/Tecnologias de Informação e Comunicação e da Psicologia.  

O J.B. apresenta uma DID, em coocorrência com síndrome de X Frágil, com necessidade 
de apoios limitado a extensivo. 
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5.1. Avaliação 

 

Inicialmente observou-se o J.B. em diversos contextos, no contexto de sala de 
trabalho/apoio diário, no apoio individual na área dos CG/TIC e nas sessões da AMA 
(reeducação psicomotora, condição física e equitação terapêutica). Nesse sentido, a fase 
de observação participada com o J.B. em grupo decorreu de 9 de outrubro de 2013 a 20 
de novembro de 2013, perfazendo um total de 6 Sessões; e a nível individual, no contexto 
de Equitação Terapêutica, de 31 de outubro de 2013 a 14 de novembro de 2013, 
perfazendo um total de 3 sessões. Nestes períodos foram também recolhidas o máximo de 
informações através da consulta do Processo do Cliente (ECAP, aplicada a 14/7/2010; EIA, 
aplicada a 22/7/2010; Atestados Médicos para a prática de Atividade Física; Fichas de 
Planeamento e Monitorização de Objetivos da AMA; PIC; Anamnese; Relatórios da 
Psicologia; entre outros) e da partilha de informação por parte dos técnicos, monitoras e 
auxiliares que desenvolvem atividades com o indivíduo em questão.  

Tal como já foi referido anteriormente, e por fazer parte do grupo B1, foi aplicado ao J.B. o 
Protocolo de Avaliação Psicomotora. Este protocolo foi aplicado no início da intervenção a 
16 de dezembro de 2013 e no fim da intervenção a 28 de maio de 2014. Para além disso, 
para avaliar a Equitação Terapêutica utilizou-se a ficha de avaliação utilizada pelas 
técnicas no CAO-CECD, tendo sido avaliado por observação direta, por parte das técnicas, 
antes do início do estágio curricular em junho de 2013 e em dezembro de 2013 e junho de 
2014 pelas técnicas e pela estagiária. 

 

5.2. Planeamento e Processo de Intervenção 

O planeamento e processo de intervenção foi delineado a partir das informações recolhidas 
na fase de observação, nos resultados obtidos através do Protocolo de Avaliação 
Psicomotora (ver figura 6), nas informações avaliadas na Ficha de Avaliação da Equitação 
Terapêutica (ver tabela 7) e dos objetivos definidos no PIC, procurando dar continuidade 
ao desenvolvido e planeado pela equipa técnica para o cliente. Aqui, relativamente ao PIC, 
com base em avaliações nas diversas áreas já referidas, destaca-se como domínios em 
que apresenta melhor desempenho o domínio físico, sendo os aspetos potencias os 
seguintes: o desenvolvimento físico, a autonomia no cuidado pessoal, a boa memória, as 
razoáveis capacidades cognitivas e a preocupação com o outro; por outro lado apresenta 
como domínio a potenciar o emocional e as relações interpessoais, revelando as seguintes 
necessidades: adequação da interação, melhoria do comportamento social e o aumento 
dos tempos de atenção. 

Neste sentido, inicialmente procurou-se traçar o perfil intraindividual do J.B. (tabela 5), 
realçando as áreas fortes e a desenvolver, numa visão completa e holística nos diversos 
contextos, permitindo uma definição de objetivos de intervenção sustentados, priorizados 
e adequados às reais necessidades do cliente.  

 
Tabela 5 – Perfil Intraindividual (áreas fortes e áreas a desenvolver) – estudo de caso 

 
Áreas Fortes Áreas a Desenvolver 

Autonomia no Cuidado Pessoal Regulação Emocional e Comportamental 

Boa memória Permanência nas tarefas 

Curiosidade e Interesse Competências Sociais 

Sentido de humor Atenção-Reação 

 Auto Representação 
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Assim, após o estabelecimento do perfil de desenvolvimento do indivíduo e da organização 
da intervenção psicomotora nos diversos contextos, foram delineados objetivos de 
intervenção, gerais e específicos, transversais a todos os contextos no sentido de permitir 
uma extrapolação de aprendizagens entre contextos (tabela 6). 

 
Tabela 6 – Objetivos Gerais e Específicos de Intervenção do estudo de caso  

 
Objetivos Gerais de Intervenção Objetivos Específicos de Intervenção 

 
 
Desenvolver competências pessoais e 
sociais 

Promover a capacidade de escolha, 
expressão e resolução de problemas 

Gestão de situações ansiogénicas e de 
frustração 

Promover a adequação de 
comportamentos pela reflexão e 
consideração das consequências dos atos 

Promover o ajustamento de 
comportamentos em diferentes contextos 

Promover a coesão e interação entre os 
pares e o grupo 

 
 
 
Manter a mobilidade global 
 

Desenvolver o equilíbrio estático e 
dinâmico 

Desenvolver a coordenação e dissociação 
de movimentos 

Desenvolver a orientação espacial 
(mudança de direções, adequação dos 
movimentos ao espaço, estruturação 
rítmica) 

 
Promover a persistência e a permanência 
nas tarefas 
 
 

Aumentar a participação nas tarefas 

Promover o planeamento da ação e o 
investimento na tarefa 

Promover a capacidade de atenção-
reação.  

 
Conhecimentos Gerais 

Desenvolver a capacidade de leitura 

Desenvolver o conhecimento de conceitos 

 
 
A intervenção propriamente dita, foi integrada nas atividades já desenvolvidas pelo cliente 
em diversos contextos: reeducação psicomotora e condição física em grupo e Equitação 
Terapêutica Individual. Para além disso, posteriormente, foi possível integrar no horário do 
cliente e da estagiária uma sessão de Psicomotricidade individual. Assim, de seguida serão 
apresentados, de uma forma mais detalhada, cada um destes momentos de intervenção. 
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a) Intervenção Psicomotora em Grupo  

Tal como já referido anteriormente a intervenção psicomotora propriamente dita com o 
Grupo B1 onde se insere o cliente, teve início a 27 de novembro e terminou a 19 de maio 
de 2014, perfazendo um total de 31 sessões. As sessões eram realizadas 2 vezes por 
semana, às segundas-feiras e quartas-feiras, com a duração em média de 60 minutos, no 
ginásio de condição física (30 minutos) e no ginásio de desportos coletivos (30 minutos). A 
sessão propriamente dita, tal como acima descrito, regra geral desenvolvia-se da seguinte 
forma:  

 Fase Inicial (diálogo inicial e ativação geral);  
 Fase Fundamental (nesta fase eram desenvolvidas atividades no sentido de 

promover as competências psicomotoras gerais, cognitivas, emocionais, de 
comunicação, sociais e de autonomia e espirito de iniciativa, dando resposta aos 
objetivos delineados para a sessão) 

 Fase Final (nesta fase era realizado o retorno à calma, momento para a regulação 
tónica, diálogo final, para perceção e auto perceção das vivências e marcar o fim 
da sessão).  

As principais estratégias utilizadas ao longo das sessões relativamente ao J.B. foram 
feedbacks constantes, prompt, auxilio na colocação do material para as atividades e 
arrumação do mesmo, por um lado repetição de tarefas e criação de rotinas e por outro 
criação de desafios e de situações problema, demonstração, divisão da tarefa em sub-
tarefas, realização lado a lado, sinalização do espaço físico de permanência no tempo de 
espera e do espaço da atividade, fornecimento de cartões para expressão de gostos e 
escolhas.  

 

b) Intervenção Psicomotora Individual 

A intervenção psicomotora individual foi realizada em contexto de sala/ginásio, no ginásio 
de desportos coletivos do CAO-CECD, e no âmbito da Equitação Terapêutica, no Centro 
Hípico da Costa do Estoril. 

 

A intervenção psicomotora em contexto de sala/ginásio teve início a 29 de janeiro de 2014 
e terminou a 30 de maio de 2014, perfazendo um total de 10 sessões. As sessões eram 
realizadas uma vez por semana, às sextas-feiras, com a duração média de 30 minutos. 
Geralmente estas sessões desenvolveram-se no ginásio de desportos coletivos, sendo 
que, sempre que possível e justificando-se, foram realizadas algumas sessões no jardim 
do CECD no sentido de promover a adaptação das competências a diferentes contextos e 
fornecer diferentes experiencias sensoriais. Devido à necessidade de apoios limitados a 
extensivos do cliente, para além do tempo direto da sessão, a estagiária realizava 
supervisão do deslocamento sala-sessão-sala.  

A sessão propriamente dita, regra geral desenvolvia-se da seguinte forma:  

 Fase Inicial: diálogo inicial. Esta fase permitia compreender o estado emocional do 
cliente e estruturar o indivíduo para a sucessão das atividades ao longo da sessão. 
Geralmente, no inicio da sessão era apresentado o material agrupado por atividade, 
funcionando como referência e estruturação da sessão. Nesta fase era dada a 
possibilidade ao indivíduo de escolher as atividades a realizar, ou a ordem das 
mesmas, funcionando aqui o material como um auxiliar para facilitar a 
exteriorização das escolhas (e.g. colocar-se junto do material da atividade que quer 
realizar).  
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 Fase Fundamental: nesta fase eram desenvolvidas atividades no sentido de 
promover as competências psicomotoras gerais, cognitivas, de comunicação e de 
autonomia. Para tal, recorreu-se sobretudo ao uso de jogos e circuitos 
psicomotores. 
  

 Fase Final: nesta fase era realizado o retorno à calma, momento para a regulação 
tónica, geralmente através de mobilizações passivas das diferentes partes do corpo 
ou através de utilização de materiais mediadores como bolas, tentando utilizar 
aspetos sensoriais, sobretudo no exterior (e.g. sol e sons da natureza), auxiliando 
no processo simbólico. Para além disso, era feita a arrumação do material utilizado 
nas atividades e o diálogo final, para perceção e auto perceção das vivências, 
sensações e dificuldades, permitindo a interiorização dos aspetos desenvolvidos. 
Procurava-se concretamente relembrar quais as atividades realizadas ao longo da 
sessão e identificar quais as atividades em que sentiu mais dificuldades e quais as 
que mais gostou, marcando-se assim o fim da sessão.  

As principais estratégias utilizadas ao longo das sessões foram feedbacks constantes, 
prompt, auxilio na colocação do material para as atividades e arrumação do mesmo, 
demonstração, sinalização do espaço físico de permanência no tempo de espera, recurso 
a representações gráficas das atividades e símbolos pictóricos para expressão destas 
vivências. No fim de cada sessão, foi feito um registo diário colocando as principais 
observações relativamente a cada atividade e no decorrer da sessão no geral, tendo 
especial atenção para os aspetos comportamentais, os estados emocionais, a participação 
e a execução (dificuldades e sucesso) (ver Anexo F). 

 

A intervenção ao nível da Equitação Terapêutica teve início a 5 de dezembro de 2013 e 
terminou a 12 de junho de 2014, perfazendo um total de 12 sessões. As sessões eram 
realizadas uma vez por semana, às quintas-feiras, com a duração média de 15 minutos. 
Estas sessões decorriam no picadeiro ao ar livre no Centro Hípico da Costa do Estoril. 
Assim, sempre que as condições climatéricas não eram favoráveis não era possível realizar 
a intervenção. No tempo indireto da sessão, i.e. no tempo de espera para a vez do J.B. 
usufruir da intervenção (que era demorado pelo facto da dimensão do grupo que tem o 
apoio individual da Equitação Terapêutica, Hipoterapia ou Equitação Adaptada) a 
estagiária supervisionava o grande grupo e sempre que possível realizava caminhadas 
pelo centro hípico com o J.B. e, por vezes, em conjunto com outros clientes. A sessão 
propriamente dita, regra geral desenvolvia-se da seguinte forma:  

 Fase Inicial: preparação para a atividade/regras de segurança (colocação do toque 
com auxilio da estagiária e deslocação para o picadeiro); cumprimentar o equitador, 
relembrar o nome do cavalo e relacionar-se com este; montar. Esta fase permitia 
compreender o estado emocional do cliente e estruturar o indivíduo, marcando o 
início da sessão. 
 

 Ativação geral: fazer a preparação tonicoemocional para as atividades seguintes, 
através de mobilizações dos membros superiores. 
 

 Fase Fundamental: nesta fase eram desenvolvidas atividades no sentido de 
promover as competências psicomotoras específicas neste contexto, cognitivas, de 
comunicação e de autonomia, dando particular importância a tarefas sequenciais, 
de equilíbrio, de coordenação-oculo manual e estruturação rítmica.  
 

 Fase Final: nesta fase o cliente desmontava e pretendia-se que se despedisse do 
equitador e do cavalo, marcando-se assim o fim da sessão. Regra geral, sempre 
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que a sessão decorria em pleno, com a colaboração ativa e o ajustamento 
comportamental, o J.B. não desmontava no picadeiro e sim nas boxes.  

De realçar que as atividades eram desenvolvidas com o cavalo a passo e em volteio. As 
principais estratégias utilizadas ao longo das sessões foram feedbacks constantes, 
demonstração e questionamento, voz de ‘comando’ (‘1,2,3’; ‘para/stop’) e antecipação das 
ações. No fim de cada sessão, foi feito um registo diário colocando as principais 
observações relativamente a cada atividade e no decorrer da sessão no geral, tendo 
especial atenção para os aspetos comportamentais, os estados emocionais, a participação 
e a execução (dificuldades e sucesso) (ver Anexo G). 

 

Importa ainda salientar que estas sessões de intervenção psicomotora individual 
decorreram também com base numa parceria entre a estagiária e a Educadora Social 
(responsável pelo apoio ao nível dos CG/TIC), i.e., a estagiária procurou desenvolver e 
integrar aspetos nas suas sessões que estavam a ser desenvolvidos na área referida, 
particularmente desenvolver a capacidade de leitura e o desenvolvimento de conceitos. 
Neste sentido houve uma partilha constante de informações, ideias e de material, dando 
continuidade e sustentabilidade ao trabalho desenvolvido. Para além disso, a estagiária 
passou a acompanhar sempre que possível o apoio individual ao nível dos CG/TIC dado 
ao J.B.. Sendo que, se por algum motivo a técnica responsável não podia dar este apoio, 
a estagiária procurava assumir esse papel, sempre sobre as suas indicações e objetivos 
traçados para essa sessão, partilhando com a técnica todo o trabalho desenvolvido através 
de conversas informais ou relatórios (ver anexo J). 

 

 

5.3. Resultados do Processo de Intervenção – análise e discussão  

 

Foram então aplicados dois instrumentos de avaliação, o Protocolo de Avaliação 
Psicomotora, desenvolvido pela estagiária, e a Ficha de Avaliação Psicomotora, 
implementada pela equipa técnica do CAO-CECD. 

A análise e discussão dos resultados obtidos pela aplicação inicial e final do Protocolo de 
Avaliação Psicomotora foi realizada com referência a critério e analisados de acordo com 
parâmetros qualitativos. De ressalvar que os valores apresentados no gráfico da figura 5 
dizem, então, respeito às pontuações obtidas nas tarefas e subtarefas de cada domínio 
psicomotor (Equilíbrio, Noção Corporal, Estruturação Espácio-temporal e Motricidade 
Global) relativamente ao desempenho do J.B., no início e no fim da intervenção, 
comparando-as entre si e tendo como referência a pontuação máxima possível de se obter. 
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Figura 5 – Resultados da aplicação do Protocolo de Avaliação Psicomotora – pontuações obtidas 

na avaliação inicial e final do Estudo de Caso 

 
A partir da análise do gráfico (figura 5), verificamos que relativamente à dimensão do 
Equilíbrio, a pontuação obtida no parâmetro Equilíbrio Estático num só pé e na ponta dos 
pés foi de 1 ponto para a avaliação inicial e final, em 3 pontos possíveis, e no Equilíbrio 
Dinâmico no solo para a frente e para foi de 1 ponto para a avaliação inicial e final, em 3 
pontos possíveis e na trave para a frente 2 pontos para a avaliação inicial e final em 3 
pontos possíveis. No que diz respeito à dimensão da Noção Corporal, a pontuação obtida 
nos parâmetros Reconhecimento Através da Nomeação foi de 3 pontos para a avaliação 
inicial e final em 3 pontos possíveis e no Reconhecimento Através do Toque e no 
Reconhecimento Direita-Esquerda foi de 1 ponto para a avaliação inicial e final, em 3 
pontos possíveis. Em relação à dimensão da Estruturação Espácio-Temporal, a pontuação 
obtida no parâmetro Organização foi de 1 ponto para avaliação inicial e final, em 3 pontos 
possíveis, na Posição em Relação ao Objeto foi de 2 pontos para a avaliação inicial e final, 
em 3 pontos possíveis, e na Estruturação Rítmica foi de 1 ponto para a avaliação inicial e 
final, em 3 pontos possíveis. Por fim, relativamente à dimensão da Motricidade Global, a 
pontuação obtida no parâmetro Coordenação Óculo-Manual foi de 1 pontos para a 
avaliação inicial e de 2 pontos para a avaliação final, em 3 pontos possíveis e na 
Coordenação Óculo-podal e na Dissociação foi de 2 pontos para a avaliação inicial e final, 
em 3 pontos possíveis. 

Podemos então verificar que, na maioria dos parâmetros, as pontuações iniciais 
mantiveram-se no final, com exceção para o parâmetro ‘Coordenação Oculo-Manual’. 
Considerando as características intrínsecas ao cliente, particularmente a dificuldade em 
expressar-se (sobretudo relativamente a perguntas direcionadas) e em manter-se na 
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tarefa, estes aspetos dificultaram e poderão ter enviesado os resultados. Não obstante, 
pode permitir considerar que houve manutenção dos aspetos psicomotores gerais, sendo 
possível que a intervenção levado a cabo pela estagiária tenha sido útil também no sentido 
de consolidar as competências desenvolvidas até então. Assim, ainda que considerando o 
facto de que os resultados obtidos estão sujeitos a diversas potenciais fontes de erro, tais 
como variações no desempenho do teste, o comportamento do técnico que aplica o 
instrumento, a cooperação do cliente, bem como outros fatores ambientais e pessoais 
(Schalock, 2011), já referidos no caso deste indivíduo, os resultados demonstram ganhos 
gerais na Coordenação óculo-manual. Domínio este que foi fomentado inúmeras vezes nas 
sessões de grupo e particularmente nas sessões individuais, sobretudo no contexto da 
Equitação Terapêutica, podendo demonstrar a importância de trabalhar os aspetos 
transversalmente aos diversos contextos como defendido na literatura. 

 

A Ficha de Avaliação da Equitação Terapêutica foi preenchida com base na observação 
direta, em parceria com as técnicas e a estagiária, estando os resultados da avaliação 
explanados na tabela 7. O preenchimento desta ficha foi feita de acordo com parâmetros 
qualitativos, utilizando critérios de avaliação de acordo com o tipo de apoio necessário, 
com o nível de desenvolvimento que o indivíduo e com a qualidade/predisposição. 

A avaliação foi desenvolvida em três momentos de avaliação: 

 em Junho de 2013, antes de se iniciar o Estágio curricular, tendo sido preenchida 
pela técnica responsável;  

 em dezembro de 2013, já após o início do Estágio curricular depois da fase de 
Observação Participada e início da Intervenção Supervisionada, preenchida pela 
estagiária e pela técnica;  

 em junho de 2014, no fim de toda a intervenção preenchida pela estagiária. 
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Tabela 7 – Resultados da avaliação da Equitação Terapêutica – estudo de caso 

 
Habilidades Avaliação 

junho.13 dezembro.13 junho.14 

Montar /Desmontar 

Montar pela escada RAF RAV RAV 

Desmontar de costas para o cavalo RA RA RA 

Durante a montada 

Segurar as argolas NM NM NM 

Postura - cabeça/tronco NF NF NF 

Postura – pernas NE NE NE 

Equilíbrio NF NF NF 

Coordenação – Dissociação de movimentos NF NF NF 

Coordenação – Associação de movimentos NF NM NM 

Lateralidade NF NF NF 

Organização espácio-temporal - Conceitos de 
posição 

NF NM NM 

Organização espácio-temporal - 
Sequencialização de tarefas 

NF NM NM 

Socio emocional 

Relação com os colegas Rz Rz Rz 

Relação com os técnicos B B B 

Relação com o equitador In In In 

Relação com o cavalo B B B 

Motivação na tarefa MB MB MB 

Tolerância ao tempo de espera Rz Rz B 
RAF- Realiza com Ajuda Física; RAV – Realiza com Ajuda Verbal; RA – Realiza Autonomamente 

NE- Nível Elementar; Nível Funcional; NM- Nível Maturo 

In- Inexistente; Rz – Razoável; B- Boa; MB – Muito Boa 

 
Relativamente à habilidade de montar do 1º momento de avaliação para o 2º e 3º momento 
de avaliação passou-se do tipo de Ajuda Física para Ajuda Verbal, já em relação à 
habilidade de desmontar o tipo de ajuda manteve-se. Durante a montada, relativamente à 
habilidade de segurar as argolas considerou-se que, nos 3 momentos de avaliação, o 
indivíduo está num nível Maturo; em relação à postura da cabeça/tronco e equilíbrio o nível 
mantém-se nos 3 momentos de avaliação, sendo Funcional; no que diz respeito à postura 
das pernas o nível mantém-se nos 3 momentos de avaliação, sendo Elementar; na 
coordenação de movimentos, particularmente na dissociação nos 3 momentos de 
avaliação o indivíduo apresenta um nível funcional e na associação no 1º momento 
encontra-se num nível funcional e no 2º e 3º momento num nível maturo; em relação à 
organização espácio-temporal, particularmente em relação aos conceitos de posição e à 
sequencialização das tarefas no 1º momento de avaliação está num nível funcional e no 2º 
e 3º momento num nível maturo. Em relação aos aspetos socio-emocionais, a relação com 
os colegas é considerada Razoável mantendo-se nos 3 momentos de avaliação; a relação 
com os técnicos e com o cavalo é considerada Boa nos 3 momentos de avaliação; a relação 
com o equitador revelou-se Inexistente nos 3 momentos de avaliação; a motivação na 
tarefa foi avaliada como Muito Boa no 1º momento de avaliação mantendo-se nos 
restantes; a tolerância ao tempo de espera revelou-se razoável no 1º e 2º momento de 
avaliação sendo no 3º momento de avaliação considerada Boa.  
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Assim, é possível verificar que houve uma manutenção para a maioria das habilidades com 
exceção para a habilidade de associação de movimentos, conceitos de posição, 
sequencialização das tarefas e tolerância ao tempo de espera, onde houve ganhos. Neste 
sentido, pode-se considerar que houve manutenção dos aspetos psicomotores e das 
habilidades necessárias neste contexto, sendo possível que a intervenção levado a cabo 
pela estagiária tenha sido útil também no sentido de consolidar as competências 
desenvolvidas até então. A avaliação demonstra que houve ganhos ao nível da habilidade 
de associação de movimentos, dos conceitos de posição e na sequencialização das 
tarefas, uma vez que se revelou uma crescente autonomia na realização das tarefas que 
envolviam estas habilidades, tendo sido necessária cada vez menos as chamadas de 
atenção constantes e a ajuda verbal. O aspeto da tolerância ao tempo de espera pode ter 
evoluído, pelo facto da estagiária ter possibilitado o aproveitamento dos tempos de espera 
para fazer caminhadas permitindo ao J.B. a interação com elementos da natureza, 
particularmente os animais, aspeto do seu agrado. Importa referir que, apesar de uma 
relação quase inexistente com o equitador, com o decorrer da sessão revelou-se uma 
crescente aceitação da presença deste elemento, muito em parte pela postura deste, 
respeitando as características do J.B. e dos seus tempos muito próprios. A estagiária neste 
sentido procurou também fazer a ponte entre os dois (equitador e J.B.) procurando fazê-lo 
de forma cuidada e atenta, progressiva e pensada, com sentido de humor, sem insistência, 
evitando o risco de prejudicar o decorrer do resto da sessão. Não obstante, alcançado este 
facto, numa dada altura da intervenção o equitador ausentou-se sendo substituído por uma 
outra equitadora quebrando esta relação que se tentava traçar à bastante tempo. Embora 
o J.B. revelasse uma relação ainda distante mas cordial com a nova equitadora, a presença 
masculina poderia ter trazido maiores ganhos nas relações sociais para o J.B., uma vez 
que, tal como referido anteriormente ele apresenta um comportamento vincado e evitante 
com este género. 

 

Não obstante, à luz de se encarar a avaliação como um todo, é importante considerar as 
observações diretas realizadas no decorrer do processo interventivo e decorrentes da 
interação técnico-cliente (Pitteri, 2004), tal como já referido anteriormente. Nesse sentido, 
atentando que a intervenção se desenvolveu com base não só nos aspetos destacados 
pelos instrumentos de avaliação, mas também a partir das observações iniciais e ao longo 
de toda a intervenção, verificou-se que, regra geral, o J.B. revelou uma boa adesão às 
tarefas desenvolvidas pela estagiária nos diversos contextos, no entanto importa realçar 
que em grupo a participação nas tarefas foi mais condicionada revelando por isso que a 
intervenção individualizada, em complemento com a de grupo, pode trazer ganhos ao 
cliente. Importa também destacar que embora ao longo das sessões tenha sido dada a 
possibilidade de escolha de tarefas e da expressão das vivências, o J.B. embora com 
melhorias, facilitadas pelas estratégias já referidas, continua a revelar dificuldades neste 
sentido. Revela-se fundamental dar continuidade ao trabalho deste objetivo essencial para 
a autonomia do indivíduo. De referir que ao longo da intervenção surgiram alguns 
imprevistos como substituição da monitora da sua sala, com quem tinha grande empatia, 
tendo sido uma fase difícil, não só para a adaptação da nova monitora ao grupo como 
particularmente do J.B. em relação à mesma, criando-se algumas situações ansiogénicas 
e de desadequação de comportamentos. De referir ainda que, a estagiária criou uma boa 
relação empática com o indivíduo que permitiu auxiliar na gestão desses comportamentos, 
tentando através do diálogo num tom adequado, assertivo e atempado, auxiliar o indivíduo 
na reflexão e consideração das consequências dos seus comportamentos e na gestão das 
frustrações. Esta relação empática parece ter influenciado positivamente o desempenho 
do indivíduo nas tarefas nos diversos contextos, diminuindo o tempo de resposta e 
aumentando a permanência na tarefa e sequencialização das subtarefas. 
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No geral, a intervenção com o J.B. revelou-se, então, positiva, quer ao nível dos objetivos 
definidos, quer em termos da construção de uma relação terapêutica baseada na empatia 
e na confiança. Desenvolvendo-se no sentido de promover a manutenção das capacidades 
psicomotoras já adquiridas, minimizando a sua perda e maximizando as competências e 
as interações entre o grupo, de forma saudável e equilibrada. A intervenção permitiu a 
oportunidade para a expressão pessoal do indivíduo e para a construção pessoal, edificada 
na autoperceção e na regulação emocional, permitindo a adequação e a maximização da 
autonomia nos diversos contextos. De destacar que em termos de contextos e tipo de 
intervenção, a equitação terapêutica surge como um contexto de intervenção privilegiado 
para o J.B., tanto pela sua aceitação, como por ser um meio facilitador em termos de 
contacto com o outro e com a natureza e na perceção de si, desenvolvendo vários aspetos 
sensoriais, percetivos, motores, permitindo a criação de diversas situações que 
possibilitem o desenvolvimento das suas competências pessoais e sociais, promovendo a 
sua autonomia e a sua satisfação pessoal. 

 

6. Projetos de Intervenção 

 

Neste ponto serão apresentados três projetos ambos de caráter prático/interventivo, sendo 
que dois deles foram projetados e implementados e outro apenas projetado. 

 

6.1. Gincana CAO 

 

Este projeto foi desenvolvido na sequência da solicitação por parte das orientadoras locais, 
Técnicas Superiores de Educação Especial do CAO-CECD, no sentido da estagiária do 
mestrado de Reabilitação Psicomotora desenvolver uma atividade para todos os clientes 
do CAO, para sinalizar o fim do estágio, contando com a colaboração das estagiárias da 
Licenciatura de Reabilitação Psicomotora e dos estagiários da Licenciatura de Terapia 
Ocupacional. 

Com o intuito de poder envolver todos os clientes pensou-se desenvolver uma gincana pela 
variedade de atividades que se pode desenvolver em grupo e por isso, corresponder aos 
seguintes objetivos pretendidos: 

 Promover a interação entre pares;  
 Desenvolver competências sociais e psicomotoras em diversos contextos e áreas; 
 Possibilitar um leque de atividades que possa abarcar os gostos/interesses dos 

clientes. 

Neste sentido, primeiramente foi entregue uma folha de inscrição na atividade em todas as 
unidades. Após explicação geral da atividade, foi solicitado às monitoras de cada unidade 
que perguntassem a cada cliente se queriam participar. Após a recolha das inscrições 
foram constituídas as equipas para a realização da dinâmica. Cada equipa era formada em 
média por 9 elementos, procurando que houvesse elementos de todas as unidades (A,B,C) 
e a presença de elementos referência que pudessem auxiliar os colegas com mais 
necessidades de apoio. 

Para a realização da atividade foram necessários vários recursos humanos e materiais. 
Particularmente em relação aos recursos humanos foi necessário uma equipa técnica 
constituída por monitores, auxiliares de monitores e técnicos que acompanharam cada 
grupo (2 por grupo) e colaboradores para cada estação/tarefa da gincana. Os locais e os 
materiais variaram consoante as atividades, sendo que inicialmente foram planeadas 
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atividades para o espaço ao ar livre que pelas condições climatéricas dos dias anteriores 
e do próprio dia da atividade exigiram uma adaptação para o interior. A gincana decorreu 
no dia 29 de Maio de 2014, entre as 14h30 e as 16h nas instalações do CECD contanto 
com um total de 7 estações/tarefas: Coreografia e Selfie; Prova Tátil; Associar sombras às 
imagens; Malha; Jogo das Latas; Jogo colher e ovo; Mimica. 

No final entregámos certificados de participação aos membros das equipas e recolhemos 
feedbacks informais junto dos monitores, auxiliares de monitores e técnicos e junto dos 
clientes tendo recebido criticas positivas pela variedade de atividades que puderam chegar 
a todos os clientes, por os grupos serem constituídos por elementos de todas as unidades 
e por as atividades serem em espaços/salas diferentes do que aquelas que habitualmente 
frequentam; no entanto foi salvaguardado o aspeto que pelas necessidades de alguns 
clientes em particular, a deslocação de sala em sala e para pisos diferentes dificultou a 
rapidez do grupo provocando algum cansaço.   

 

6.2. Peddypaper Dia da Árvore 

 

Este projeto foi desenvolvido na sequência da solicitação por parte das orientadoras locais, 
Técnicas Superiores de Educação Especial do CAO-CECD, sendo desenvolvida em 
parceria com a monitora e os clientes do grupo de jardinagem (C3) inserida no âmbito das 
comemorações do Dia da Árvore. O peddypaper realizou-se no dia 14 de Março de 2014 
no jardim das instalações do CECD. Esta atividade foi dirigida aos grupos da unidade B. 
De uma forma sucinta, esta atividade pretendeu dar a conhecer aos clientes as espécies 
vegetais que constituem o jardim do CECD possibilitando a transmissão de conhecimento 
dos clientes que estão em formação de jardinagem para os restantes colegas de outras 
áreas e a estimulação sensorial através de diferentes atividades. O peddypaper foi 
constituído por 6 estações junto das espécies, em que em cada havia uma breve explicação 
e descrição dessa espécie (por parte de um cliente do grupo de jardinagem), um pequeno 
desafio/atividade e uma pista para avançar para a estação seguinte. No final, os 
participantes puderam degostar um chá com as ervas aromáticas que também tinham sido 
referidas numa das estações. Houve uma boa adesão à atividade por parte dos 
participantes tendo experienciado situações novas e constituiu um desafio às capacidades 
de comunicação e exposição dos clientes do grupo de jardinagem, foi por isso uma mais 
valia para todos. 

 

6.3. Escolhas 
 

Introdução 

Embora os principais objetivos do CAO passem pela promoção e maximização do 
desenvolvimento da autonomia pessoal e social dos clientes; pela valorização das suas 
competências com recurso ao desenvolvimento de atividades socialmente úteis; pela 
promoção do bem-estar individual, respeitando as características e necessidades 
específicas de cada cliente; e pela promoção da sua integração sociofamiliar e comunitária 
(CECD, 2009b), muitas vezes devido à gestão de recursos económicos, humanos e físicos, 
é difícil conferir aos clientes inúmeras experiencias em diversos contextos, respeitando as 
suas escolhas, particularmente no seio da sociedade, abolindo as barreiras físicas e 
limitativas que uma instituição por vezes acarreta na inclusão social plena. Neste sentido, 
e considerando as dificuldades verificadas durante a intervenção na expressão de opiniões 
e escolhas por parte do cliente, procurou-se delinear um projeto de intervenção que 
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pudesse, no todo, ir ao encontro dos objetivos da valência para todos os clientes bem como 
promover os aspetos psicomotores gerais, anteriormente identificados pela estagiária, 
procurando particularmente, promover a QV do indivíduo desenvolvendo as oportunidades 
de escolha, realização pessoal e participação ativa na sociedade, muitas vezes 
negligenciados pelo sentimento de paternalismo, superproteção e pelas condicionantes 
supramencionadas. 

 

Enquadramento Teórico 

Tal como vimos anteriormente no capítulo do enquadramento da prática profissional, a 
autodeterminação é considerada por Schalock et al. (2002) como um domínio base da 
qualidade de vida. Nesse sentido, Wehmeyer e Schwartz (1998) realizaram uma 
investigação com o objetivo de analisar a relação entre autodeterminação e qualidade de 
vida em 50 adultos com DID, verificando que elevados níveis de autodeterminação estão 
associados a alta qualidade de vida. Os mesmos resultados foram observados noutro 
estudo realizado por Lachapelle et al. (2005), no qual participaram 182 adultos com DID. A 
autodeterminação pode ser encarada como uma panóplia de atitudes que permitem ao 
indivíduo definir metas e objetivos, sendo capaz de tomar a iniciativa para os alcançar 
(Ward, 1998 cit. in Cunha, 2010). Neste sentido, Field, Martin et al. (1998 cit. in Cunha, 
2010) referem alguns aspetos importantes para a autodeterminação, garantindo a 
concretização em pleno de todo o potencial: a autorrealização, a assertividade, a 
criatividade, o orgulho e a autorrepresentação. Segundo Wehmeyer (1996 cit. in Wehmeyer 
e Schwartz, 1997) um indivíduo capaz de se autodeterminar atua como agente causal 
primário na sua vida, fazendo escolhas e tomando decisões sobre a sua própria qualidade 
de vida, livre de influência externa. Contudo, apesar de algumas mudanças, a sociedade 
ainda continua a assumir um papel paternalista perante os indivíduos com algum tipo de 
deficiência ou dificuldade, negando-lhes muitas vezes o direito de fazer as suas próprias 
escolhas assumindo as suas responsabilidades; assim, é dificultada a maturidade pessoal 
e social da pessoa, impedindo o processo de autodeterminação e inclusão social 
(Wehmeyer e Metzler, 1995 cit. in Cunha, 2010). Neste sentido, alguns estudos, com 
enfoque na autodeterminação na vida diária dos indivíduos com DID, concluíram que tanto 
adolescentes como adultos não experienciam um número relevante de oportunidades que 
lhes permita expressar preferências, fazer escolhas e tomar decisões (Wehmeyer and 
Metzler 1995 cit. in Cunha, 2010). 

 

Descrição do Projeto 

O projeto Escolhas pretende assim, dinamizar e proporcionar a vivência de diversos 
desportos e atividades lúdico-recreativas, expressivas e artísticas, no âmbito da 
psicomotricidade, sempre inseridas num contexto social real (extra instituição). Indo ao 
encontro dos objetivos promovidos no CAO e respeitando a importância e o direito à 
autodeterminação e poder de escolha de cada cliente.  

 

Objetivos: 

 Promover a Qualidade de Vida do cliente 

 Promoção e maximização do desenvolvimento da autonomia pessoal e social dos 
clientes;  

 Desenvolver as oportunidades de escolha, realização pessoal e participação ativa 
na sociedade 
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 Promoção do bem-estar individual, respeitando as características, competências e 
necessidades específicas de cada cliente; 

 Possibilitar a criação de situações problema/desafios 

 Permitir o acesso igualitário, livre e gratuito à realização de atividades em diferentes 
contextos (extra ao espaço físico do CAO-CECD) 

 Promover os aspetos psicomotores gerais (Equilíbrio, Noção Corporal, 
Estruturação Espácio-temporal e Motricidade Global) 

 

Fases de desenvolvimento do projeto: 

O projeto pretende-se que seja desenvolvido em 4 fases, tal como especificado de seguida: 

1ª fase – Numa fase inicial é crucial perceber, através do diálogo informal, quais são as 
áreas que gostariam de experienciar e/ou atividades especificas que os clientes gostariam 
de realizar. Esta 1ª fase foi implementada em alguns grupos e daqui, ressaltou-se as 
dificuldades em expressar o que mais gostam de forma espontânea e livre. Assim, foi 
necessário por vezes dar exemplos, que em alguns casos ajudou a perceber o que se 
pretendia mas noutros condicionou a resposta dos clientes. Ressaltando aqui também a 
necessidade de fornecer oportunidades/situações em que a possibilidade de escolha seja 
colocada à prova.  

2ª fase - Considerando as informações recolhidas nesta 1ª fase é fundamental, a partir 
daqui, criar-se um questionário, o mais diretivo e assertivo possível, com diversas 
atividades agrupadas por áreas, recorrendo à descrição simbólica particularmente ao 
Sistema Comunicativo Alternativo utilizado no CAO em diversos apoios. Esse questionário 
é entregue aos clientes que queiram participar, para preenchimento autónomo ou com 
auxílio, dependendo das necessidades de apoio, mas sempre respeitando a livre decisão. 
Posteriormente, a partir dos dados recolhidos, pretende-se formar grupos de acordo com 
as suas escolhas/preferências para assim percecionar os recursos humanos e físicos 
necessários.   

3ª fase – Iniciar o contacto com entidades, no sentido de criar parcerias para o 
desenvolvimentos das atividades escolhidas. Estas entidades parceiras devem ser 
entidades inseridas na sociedade e frequentadas por qualquer indivíduo e não em 
particular por esta população-alvo, procurando sempre que possível que as atividades 
sejam desenvolvidas com a população em geral. Paralelamente, fazer o levantamento dos 
recursos humanos e físicos, particularmente meios de transportes. Realizar um 
requerimento dirigido à direção do CAO-CECD no sentido de suprimir essa necessidade. 

4ª fase - Numa última fase pretende-se a concretização em si das atividades. E no fim de 
cada, desenvolver e entregar inquéritos de satisfação das atividades para os clientes 
preencherem, com o intuito de avaliar não só o sucesso ou insucesso do projeto bem como 
auxiliar na melhoria do mesmo, continuando a promover-se o direito de 
autorrepresentação, escolha e autonomia do cliente. 

 

Calendarização: 

O projeto está projeto para ser desenvolvido durante um ano civil, podendo integrar-se nos 
PICs desenvolvidos no início de cada ano. No cronograma em baixo (figura 7) serão 
apresentadas temporalmente as fases do projeto referidas anteriormente. 
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Fases 
Projeto 

jan. fev. mar. abr. mai. jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

1ªFase   
2ªFase            
3ªFase          
4ªFase   

 
Figura 6 - Cronograma Projeto Escolhas 

 
 
 

7. Atividades complementares 

 

Para além disso, paralelamente às fases anteriormente descritas (fase de observação e 
fase de intervenção supervisionada e autónoma) foram realizadas atividades 
complementares de formação e intervenção (tanto em contexto da instituição, como fora) 
e de participação em atividades da dinâmica institucional, as quais são apresentadas de 
seguida. 

 

a) Intercentros de Ténis – inserida nas diversas atividades Intercentros, dinamizadas 
anualmente por várias instituições. Esta atividade realizou-se no dia 29 de outubro 
de 2013, entre as 10h30min e as 12h, nas instalações do complexo de ténis do 
Jamor e organizado pela CERCI - Oeiras. O papel da estagiária passou por 
acompanhar e apoiar os clientes, consoante as características de cada um, nas 
várias tarefas sugeridas. 
 

b) Atividades Halloween CAO-CECD – inserido nas comemorações do Halloween, 
no dia 1 de novembro de 2013, nas salas da unidade B foram desenvolvidas 
diversas atividades temáticas para todos os clientes do CAO-CECD. A estagiária 
participou dinamizando duas atividades de coordenação oculo-manual. 
 

c) Magusto CAO-CECD – no dia 11 de novembro de 2013 a estagiária participou na 
atividade de magusto auxiliando nas tarefas necessárias e apoiando os clientes 
consoante as suas necessidades de apoio e interagindo com os mesmos. 
 

d) Teatro ‘A casinha de Chocolate’ – acompanhamento dos clientes das várias 
unidades à peça de teatro desenvolvida na casa da cultura de Mira-sintra no dia 20 
de novembro de 2013. Foi acompanhado particularmente o estudo de caso 
auxiliando na gestão e adequação dos comportamentos. 
 

e) Prova de Equitação – Especial Olympics – a estagiária, com a TSEER 
responsável, acompanhou e apoiou a participação de 3 clientes do CAO-CECD 
nesta prova realizada no dia 21 de novembro de 2013. 

f) Festa de Natal CECD – acompanhamento dos clientes das várias unidades na 
Festa de Natal, no dia 19 de dezembro de 2013. Foi acompanhado particularmente 
o estudo de caso auxiliando na gestão e adequação dos comportamentos. 
 

g) Venda de Natal – participação na venda de natal, com artigos desenvolvidos pelos 
clientes das várias valências, inserida na Semana de Cidadania da Faculdade de 
Motricidade Humana. 
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h) Baile Dia de S.Valentim CAO-CECD – no dia 14 de fevereiro de 2014 a estagiária 

participou numa atividade desenvolvida para a comemoração do dia de S.Valentim 
dinamizado pelas Terapeutas Ocupacionais. 
 

i) Carnaval CAO-CECD - no dia 28 de fevereiro de 2014 a estagiária participou numa 
atividade desenvolvida para a comemoração do Carnaval auxiliando nas tarefas 
necessárias ao nível do espaço e apoiando os clientes no processo de se 
mascararem. 
 

j) Dia da Árvore – inserido nas comemorações do Dia da Árvore, no dia 14 de março 
de 2014 a estagiária participou no acompanhamento e apoio aos clientes nas 
atividades desenvolvidas no Parque de Queluz (desenho de uma árvores da 
paisagem envolvente e caminhada) , acompanhando a Educadora Social. 
 

k) Semana de Férias Desportivas do CAO – CECD –. Esta atividade realizou-se do 
dia 31 de março de 2014 a 4 de abril de 2014 em Nisa e foi planeada e organizada 
pela estagiária da Licenciatura de Reabilitação Psicomotora em parceria com as 
Técnicas da AMA. O papel da estagiária passou por acompanhar e apoiar os 
clientes, consoante as características de cada um, nas várias tarefas sugeridas 
auxiliando também a estagiária da Licenciatura na dinamização das atividades. 
Acompanharam também as técnicas da AMA e dois monitores do CAO; o grupo era 
constituídos por clientes das várias unidades quer do CAO de Mira-Sintra quer do 
Pólo do Pendão. 
 

l) Troca de Experiências na Semana de Férias Desportivas – na sequência da 
Semana de Férias Desportivas em Nisa, foi realizada no dia 8 de abril de 2014 uma 
troca de experiências entre os clientes que particiciparam na semana para os 
restantes colegas. O papel da estagiária passou por auxiliar os clientes na criação 
de materiais para apresentação aos colegas e na exposição dos mesmos. 
 

m) Campanha do Pirilampo Mágico – esta campanha de angariação de fundos a 
favor das CERCI’s, organizada pela Fenacerci e em parceria com a RDP-Antena 1, 
decorreu durante o mês de maio de 2014. A estagiária participou na venda dos 
produtos de merchandising da campanha numa banca de solidariedade nas 
Escolas de Massamá no dia 6 de maio de 2014. 
 

n) Desporto Aventura na ESHT – proposto pelos alunos da Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo, foi desenvolvida várias atividades de desporto aventura (e.g. 
escalada e rapel) nas suas instalações no Estoril. O papel da estagiária passou por 
acompanhar e apoiar os clientes, consoante as características de cada um, nas 
várias tarefas sugeridas, auxiliando sobretudo na gestão das situações 
ansiogénicas. 
 

o) Apresentação Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 
participação na apresentação desenvolvida no âmbito das sessões de 
Competências Sociais, dinamizada pela Terapeuta Ocupacional e pela Educadora 
Social direcionada aos grupos da unidade C. 
 

p) Formação Pessoal do Psicomotricista – 1º nível – organizada pelo Instituto do 
Conhecimento Relacional e da Psicomotricidade (INCORP), no dia 14 de dezembro 
de 2013) nas instalações da APPACDM de Setúbal e dinamizada pelo Professor 
João Costa. A estagiária participou nesta formação que teve um caráter fortemente 
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prático, relacional e psicomotor, tendo sido abordados pontos cruciais para a 
formação enquanto pessoa e psicomotricista e para uma intervenção psicomotora 
mais completa e holística. 
 

q) Ciclo de Conferências “Conhecer Mais, Responder Melhor”– organizadas pela 
Equipa Móvel de Desenvolvimento Infantil e Intervenção Precoce (EMDIIP), 
realizadas no Auditório da Biblioteca Municipal de Oeiras. A estagiária assistiu às 
conferências “Métodos de Intervenção nas Necessidades Educativas Especiais” e 
“Educação Sexual na Deficiência” no dia 24 de janeiro de 2014, contando com a 
participação de oradores de referência na área.  
 

r) 1º Encontro Caminhos CECD-Mira-Sintra – (D)eficiência Intelectual - Defesa, 
Desafios e Compromissos – participação no encontro organizado pelas 
psicólogas do CECD, no dia 31 de janeiro de 2014, no Hospital Amadora-Sintra. 
Foram realizadas diversas comunicações sobre uma panóplia de problemáticas e 
contextos inerentes à população com DID numa perspetiva atual e com uma partilha 
e reflexão quer por parte de diversos técnicos, numa perspetiva científica, quer por 
parte de clientes e seus significativos, numa perspetiva vivencial.  
 

s) Jornadas Internacionais de Psicomotricidade – Práticas Psicomotoras ao 
longo da vida – participação nas Jornadas Internacionais de Psicomotricidade 
organizadas pela Universidade de Évora e pela Faculdade de Medicina Pierre et 
Marie Curie decorreram em Évora nos dias 7 e 8 de março de 2014. Foram 
realizadas diversas comunicações sobre uma panóplia de problemáticas e 
contextos inerentes à Intervenção Psicomotora numa realidade portuguesa e 
francesa, contando por isso com a participação de oradores franceses e 
portugueses (de diversas instituições de ensino e profissionais). O evento contou 
ainda com a apresentação de posters de investigação realizada em Portugal com 
vários tipos de população, na área da Intervenção Psicomotora. 
 

t) Programa de Desenvolvimento de Competências Pessoais e Sociais – 
Educação Sexual e Afetiva – participação numa das sessões iniciais de reflexão 
e discussão para a definição deste programa. O objetivo do programa passa por 
definir aspetos base transversais à prática de todos os profissionais e 
colaboradores do CAO e, através da capacitação destes, implementar o programa 
dirigido aos clientes e seus significativos.  
 

u) Reuniões CAO - CECD – participação em várias reuniões relacionadas com os 
clientes, as atividades desenvolvidas e o funcionamento e dinâmica do CAO-CECD, 
destacando-se: reuniões de discussão de casos, perspetivando a procura de 
soluções para problemas pontuais e a melhoria e adaptação da intervenção nos 
diversos contextos, contando por isso com a participação de todos os técnicos que 
intervêm com o indivíduo em questão; reunião para elaboração dos PIC’s; reunião 
para elaboração do relatório de avaliação multidisciplinar para a admissão a uma 
vaga no CAO.  
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Conclusões 

 

No CAO-CECD o trabalho desenvolve-se no âmbito da habilitação e capacitação das 
pessoas com Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental (DID), promovendo a capacidade 
funcional, adaptativa e a qualidade de vida de cada indivíduo. Neste sentido, fornece 
respostas ao nível terapêutico, de formação profissional e de promoção da saúde a partir 
de programas e projetos específicos, adaptados às necessidades e características dos 
clientes. Foi alicerçada nesta missão e, procurando aliar toda a informação recolhida 
através da literatura de referência bem como das aprendizagens académicas adquiridas 
neste ciclo, à prática profissional desta instituição que o Estágio curricular se desenvolveu. 
Tendo em conta que a conceção teórica e a aplicação prática da Psicomotricidade 
desenvolve-se com o foco em três abordagens fundamentais: multidisciplinar, 
multiexperimental e multicontextual (Fonseca, 2001), foi possível desenvolver a 
intervenção em múltiplos contextos e no seio de uma equipa técnica transdisciplinar. Esta 
equipa representou o ponto essencial neste processo de aprendizagem, enquanto 
crescimento pessoal e profissional, uma vez que possibilitou acompanhar e melhor 
compreender as várias dinâmicas onde me encontrava envolvida e, por outro, ter a 
possibilidade de participar de forma ativa em cada um dos contextos. A intervenção no 
CAO-CECD, assenta no panorama atual, quer da terminologia quer da conceptualização, 
da DID. Centrando-se na qualidade de interação entre o sujeito e o seu envolvimento, em 
vez de se centrar unicamente nos défices individuais, considerando que todos os indivíduos 
têm áreas fortes e menos fortes, assumindo que, com um sistema de apoios adequado e 
individualizado, possibilitará aos indivíduos assumirem o seu papel como cidadãos ativos, 
tomando decisões pessoais relativas à sua própria vivência, contribuindo para a melhoria 
da sua qualidade de vida (Luckasson et al., 2002 cit. in Santos e Morato, 2012a; Schalock 
et al., 2010). Neste sentido, a intervenção psicomotora ao oferecer a possibilidade do 
indivíduo experienciar o corpo para a construção da própria identidade, harmonizando as 
diversas competências, tanto nos aspetos psicotónicos como psicomotores, de forma a 
utilizar o corpo de modo real e adaptativo (Boscain, 2003), dá um forte contributo para a 
concretização dos objetivos a que a instituição e a equipa técnica propõe e disponibiliza ao 
serviço dos clientes. Assim, as palavras-chave em todas as intervenções nesta área estão 
relacionadas com a conceção da adaptação e a provisão de uma rede de apoios para a 
vivência de uma vida independente (Morato e Santos, 2007). A dificuldade passa a ser 
encarada como o ponto de partida para o desenvolvimento pessoal, através da 
identificação dos apoios necessários para que cada pessoa seja mais autónoma, funcional 
e participativa na sociedade e no contexto onde se insere. No geral, a intervenção 
psicomotora desenvolvida revelou-se, então, positiva, quer ao nível dos objetivos definidos, 
quer em termos da construção de uma relação terapêutica empática. No sentido de 
promover a manutenção das capacidades psicomotoras já adquiridas, minimizando a sua 
perda e maximizando as interações entre o grupo de forma saudável e equilibrada, dando 
oportunidade para a expressão pessoal do indivíduo e para a construção pessoal edificada 
na auto perceção e na regulação emocional, que permitam a adequação e a maximização 
da autonomia nos diversos contextos. Assim, os resultados e o decorrer desta intervenção, 
apoiam a ideia de que um bom desenvolvimento em termos psicomotores é essencial para 
que o indivíduo seja capaz de adotar comportamentos adaptativos, aumentando a sua 
funcionalidade. 
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Reflexão Pessoal (dificuldades, limitações, aprendizagens e sugestões) 

Ao planear-se cuidadosamente a intervenção, dá-se a oportunidade de aumentar as 
atividades disponíveis para a pessoa e de aumentar a participação da mesma. No entanto, 
se as atividades não forem desenvolvidas com base nas preferências e prioridades de cada 
um, a possibilidade de melhoria nos resultados pessoais pode ser negligenciada. Contudo, 
o foco não deve apenas estar sobre as prioridades e preferências pessoais, sem considerar 
cuidadosamente as lacunas entre as competências da pessoa e as suas demandas 
ambientais (Thompson, 2009). A maior dificuldade ao nível interventivo surgiu a este 
respeito, em realizar este jogo entre a consideração das preferências do indivíduo e a 
priorização necessária, entre as competências e as características do indivíduos e as 
características e oportunidades contextuais. A instituição e a equipa técnica esforçam-se 
por desenvolver um trabalho neste sentido, procurando fazer a ponte entre todos estes 
aspetos, centrando-se completamente na pessoa. No entanto, as limitações económicas e 
de recursos humanos e as barreiras impostas pelo espaço, por vezes levaram à minha 
frustração, por acreditar que todos os indivíduos poderiam beneficiar de oportunidades em 
múltiplos contextos ou, pelo menos, terem o direito a experiencia-las e a escolhe-las. No 
entanto, considerando as características desenvolvidas ao nível profissional e pessoal 
durante este percurso, percebi que a tónica não passa por aceitar apenas este facto mas 
sim, por refletir sobre o que é que é possível fazer, o máximo que é possível fazer, com o 
que se tem disponível. Nesse sentido, a instituição participa frequentemente em atividades 
como os Intercentros ou Special Olympics. Sendo que da minha parte, procurei ao nível da 
minha intervenção, propor e desenvolver projetos nesse sentido e sempre que possível, 
mesmo que através de simples caminhadas ou sessões dinamizadas ao ar livre, abolir com 
estas barreiras impostas pela institucionalização. Procurando-se, nas bases da intervenção 
psicomotora, dar espaço para momentos de espontaneidade, criatividade e improviso, 
alterando as atividades planeadas quando necessário, não tendo em vista apenas os 
resultados quantificáveis e os objetivos atingidos ou não atingidos. 

Nesta linha de pensamento, revelou-se importante a presença de um novo elemento no 
seio terapêutico, que permitiu não só aos clientes a vivência de novas experiências e de 
uma abordagem diferente, como permitiu trazer uma outra visão à equipa técnica, tendo 
presente a individualidade de cada técnico enquanto pessoa. Assim, um novo elemento, 
ainda em formação académica, traz consigo uma panóplia de ideias atuais e diversificadas 
e um sentido de curiosidade, sede de aprendizagem e questionamento que permitem uma 
troca enriquecida entre as práticas desenvolvidas, e o conhecimento teórico e cientifico 
atual da temática, fomentando a discussão e a reflexão do trabalho desenvolvido.  

O Estágio curricular permitiu fazer a ponte entre a parte teórica e a prática profissional, 
encontrando aplicações práticas mas percebendo também, algumas limitações 
encontradas a este nível e algumas discrepâncias com a realidade. Neste sentido, 
verificou-se a escassez de estudos e de instrumentos de avaliação psicomotora validados 
e desenvolvidos para esta população. Para ultrapassar este facto recorri à criação de um 
protocolo específico através da adaptação de outros instrumentos (ainda que não 
direcionados para esta população e condicionada pelos que tinha formação para aplicar) e 
à utilização dos métodos de avaliação já desenvolvidos na instituição, bem como da 
partilha e discussão com as orientadoras locais. Revela-se então, fundamental que a nossa 
profissão necessita de mais investigação empírica e sustentada das partes interventivas, 
através da criação de instrumentos rigorosos, completos e validados, no sentido de uma 
melhor adequação interventiva e de uma criação de uma identidade profissional vincada. 

Embora o horário definido refira os tempos diretos de intervenção, revelou-se fundamental 
os tempos indiretos para uma intervenção mais holística e assente nas bases não só de 



67 
 

uma intervenção psicomotora em si, mas nas bases do ser se psicomotricista. Só desta 
forma é possível a relação com outros profissionais, com a comunidade e com os clientes, 
noutros contextos em que o papel do psicomotricista pode dar o seu contributo (e.g. 
refeições, tempos livres partilhados quer com os clientes quer com os técnicos). Nesse 
sentido, embora tenha procurado participar em todos estes tempos indiretos por 
predisposição própria, o horário semanal de uma prática de estágio curricular desta 
natureza, considerando os seus objetivos, deverá contemplar não só o tempo direto como 
o indireto. 

Neste sentido, premiando também a participação nestes tempos indiretos e em todas as 
atividades complementares desenvolvidas, senti dificuldades na gestão do tempo das 
atividades de pesquisa teórica para a elaboração do presente documento e o planeamento 
e realização da intervenção psicomotora. Assim, procurando priorizar, dei total importância 
a integrar-me em toda a dinâmica do CAO, sentindo que daí adviria uma experiência 
enriquecedora, que mais tarde me permitiria fazer a componente teórica com mais sentido 
e mais pensada, e com o sentimento que me entreguei totalmente à componente que 
considero fundamental, a nível pessoal e profissional, a componente prática.   

A nível mais particular, em relação às sessões em si, um dos grupos, pela sua elevada 
heterogeneidade, revelou ser o maior desafio a este nível, uma vez que me senti frustrada 
por ser tão difícil encontrar atividades que não só pudessem ser realizadas por todos, como 
fossem ao encontro das características, preferências, potencialidades e objetivos 
delineados. O meu receio era negligenciar os clientes e o grupo não lhes dando as 
oportunidades adequadas e individualizadas que os permitissem desenvolver e 
autonomizar. Este aspeto só foi ultrapassado com uma orientação muito assertiva e 
reflexiva por parte da técnica responsável (e orientadora local). Considerando estes 
aspetos, refere-se a importância de harmonizar os grupos de intervenção da AMA, não por 
grupos das unidades (estrutura base do CAO) mas pelas características e aspirações dos 
indivíduos. Para além disto, tal como referido, a intervenção psicomotora, para além do 
contexto de sala/ginásio, desenvolveu-se no meio aquático e no âmbito da Equitação 
Terapêutica, dois contextos nos quais não tinha experiência a nível interventivo prático. Em 
relação à Natação Adaptada esta limitação inicial, da inexperiência, foi ultrapassada pela 
possibilidade da observação participada bem como a procura de informação a nível da 
literatura (componente mais fundamentada a nível científico que o contexto de 
sala/ginásio). Procurei, para além disso, ter presente as competências desenvolvidas a 
nível pessoal em atividades extracurriculares de natação para abordar corretamente os 
estilos natatórios. No que diz respeito à Equitação Terapêutica era um contexto 
completamente novo para mim, para além da observação participada foi fundamental a 
oportunidade que tive por parte da técnica responsável (e orientadora local) de experienciar 
a realização de diversos exercícios tipo no cavalo.  

Ainda ao nível da intervenção psicomotora no seio da instituição, verificou-se que, apesar 
dos serviços se desenvolverem de acordo com a nova conceptualização, muitos dos 
relatórios médicos, ainda que recentes, utilizam termos completamente desatualizados e 
estigmatizantes. Assim, seria interessante e útil envolver estes profissionais em formações 
que abordassem a temática numa perspetiva mais atual, quer por parte das instituições 
deste tipo quer por parte das instituições de ensino. 

A intervenção psicomotora procura por excelência criar uma ponte entre o corpo e a mente, 
entre as sensações, emoções e pensamento, entre a linguagem verbal e não-verbal, 
expressando-se no corpo e com o corpo, que é entendido, simultaneamente como sujeito 
e objeto, através do movimento que assume, um papel de destaque, arcando assim 
múltiplos aspetos: instrumental/funcional, expressivo e comunicativo (Boscain, 2003). 
Neste sentido, a nível académico, não obstante a formação teórica, reflexiva e experimental 
de diversos conteúdos em diversos âmbitos, é de ressalvar que esta relação com o corpo 
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e com o outro é, em parte, muitas vezes negligenciado e não vivido, bem como 
relativamente a aspetos emocionais e vivenciais do indivíduo. Assim, sugere-se que este 
deva ser o ponto de partida de toda a formação académica. Afinal só sentindo à vontade e 
conhecendo o nosso corpo, as nossas limitações, os nossos medos, receios, ansiedades 
e potenciais poderemos criar uma relação de confiança e empática com o outro, sem que 
as nossas vivências prejudiquem e condenem essa relação e essa possibilidade de apoiar 
o indivíduo a ser enquanto pessoa. No entanto, numa tentativa de procurar superar 
algumas destas limitações, ao longo da minha formação académica procurei participar em 
workshops e formações que envolvessem mais a expressão corporal e que abordassem a 
formação pessoal do Psicomotricista. 

Não obstante as limitações e dificuldades sentidas, quer em termos 
académicos/profissionais, quer pessoais, que constituíram pontos de discussão e de 
sugestões, importa realçar que todo o processo interventivo realizado no Estágio curricular 
decorreu harmoniosamente e no sentido do crescimento pessoal e profissional progressivo. 
Para este facto contribuiu fortemente o empenho no acolhimento e na troca de experiências 
e a envolvência por parte de todos os colaboradores do CAO-CECD; destacando 
particularmente quer o papel crucial das orientadoras locais, com quem foi possível 
estabelecer uma boa relação interpessoal, securizante mas ao mesmo tempo desafiante, 
quer a relação empática criada com os clientes e o acolhimento positivo por parte dos 
mesmos.  

Em suma, o estágio curricular permitiu não só um crescimento profissional como pessoal, 
sobretudo ao nível da criação de desafios que me confrontassem com o que fui, com o que 
sou e com o que posso ser. Nesse sentido, as aprendizagens e o crescimento foram 
constantes enquanto aluna, Psicomotricista e pessoa, permitindo-me identificar não só as 
minhas limitações mas considerar e pensar todas as ferramentas e apoios para adaptar-
me e superar-me autonomamente nessas situações. Esta experiência permitiu-me refletir, 
observar, sentir, experienciar, desafiar, experimentar e superar, conhecendo-me enquanto 
pessoa e profissional, agarrando a oportunidade de ser (todos os dias, em tudo o que faço). 

 

Perspetivas para o futuro  

Sem dúvida o Estágio curricular promoveu diversas aprendizagens direcionadas para o 
futuro exercício da atividade profissional, pela possibilidade de colocar em prática todos os 
aspetos fundamentais a uma intervenção psicomotora multicontextual. Tais como a 
avaliação psicomotora que serve de base para um delineamento de um programa 
sustentado, direcionado e respeitando a individualidade do cliente, bem como participar 
numa equipa transdisciplinar através de uma intervenção direcionada não só para o 
indivíduo como para os intervenientes do contexto em que se insere, permitindo uma 
participação plena do mesmo. 

Para além disso, este ciclo ao complementar um ciclo anterior, noutra instituição de ensino 
e, por isso, com uma visão diferente mas no entanto complementar, permite-me ter uma 
visão mais holística da Psicomotricidade e dos seus contextos de intervenção, tendo 
desenvolvido assim, as ferramentas base para abraçar novos desafios profissionais 
futuros. Assim, esta visão sobre a qualidade de vida da pessoa, do comportamento 
adaptativo e do seu potencial, permite-me não só estar predisposta a novas possibilidades 
de intervenção como encarar as ‘utopias’ de outra forma e, particularmente, encarar o meu 
mundo pessoal e profissional de outra forma: mais confiante, mais capaz e com a certeza 
de inúmeras possibilidades de ser enquanto pessoa e de apoiar a ser os que me rodeiam.  
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Anexo A – Relatório de Observação Inicial da dinâmica de funcionamento do CAO 
 

 

 

 

– Relatório Observação Inicial - Dinâmica CAO – 

 

Com o intuito de percecionar a dinâmica do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), de 

cada unidade que o constitui (A, B e C) e dos grupos propostos para intervenção no âmbito 

do estágio, durante o período de 8/10/2013 a 29/10/2013, observei e interagi com os 

mesmos no decorrer de um dia tipo, acompanhando também alguns dos apoios/atividades 

complementares disponibilizados aos clientes. Nesse sentido, na unidade A acompanhei 

os grupos A3 e A4, na unidade B o grupo B1 e na unidade C os grupos C1 e C2. Assisti 

ainda ao apoio na área dos Conhecimentos Gerais (CG) e das Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC), de Terapia Ocupacional (TO), de Atividade Motora Adaptada (AMA) 

e ao Agitarte, que serão descritos posteriormente. Na sala do grupo A3 foi realizada a 

atividade dos ‘bons dias’ que diz respeito à marcação de presenças por parte dos clientes 

recorrendo às suas próprias fotos, identificação do estado emocional, identificação da data 

e planificação das tarefas para o dia através da escolha de pictogramas (Sistema 

Pictográfico de Comunicação do software Boardmaker). Ao longo do dia, para além das 

atividades da vida diária comuns a todos os grupos (refeição meio da manhã, almoço, 

escovagem dos dentes e lanche) foi também realizada uma caminhada nas imediações do 

CECD (feira de MiraSintra) e uma saída para o pátio como atividade livre e de lazer (uns 

optaram por ficar sentados, outros caminharam interagindo por vezes entre os elementos 

do grupo mas também com elementos de outros grupos). Dentro da mesma unidade 

acompanhei também um dia do grupo A4 onde se realizou de forma semelhante ao grupo 

referido anteriormente a atividade dos ‘bons dias’ e uma saída para o pátio. Para além 

disso, o grupo deslocou-se à sala de snoezelen com a orientação e intervenção da 

monitora e auxiliar, onde se deitaram nos colchões e receberam vários estímulos 

sensoriais: música calma, luz de fibras óticas, toque de materiais com diferentes texturas 

e massagens. É de referir que, nesta atividade, um dos clientes com perturbação do 

espetro do autismo não realizou a tarefa, procurando a sala escura, sem qualquer tipo de 

estímulo, permanecendo aí sentado até ao fim da atividade. Relativamente ao grupo B1, 

no início do dia foram realizadas as presenças, onde, num quadro em frente à sua 
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fotografia, os clientes assinavam o seu nome (um dos clientes necessita que seja feito 

primeiramente o nome a tracejado para que depois possa seguir essas orientações), 

identificavam a data, o dia da semana, a estação do ano, fazendo também a planificação 

das tarefas para o dia com recurso aos símbolos da Comunicação Aumentativa e 

Alternativa. No decorrer do dia foi dinamizado o ateliê de papel machê e corte de papel 

para pasta de papel e uma saída para o pátio onde para além das atividades livres e de 

lazer (conversar, jogar à bola e às escondidas em interação com membros dos outros 

grupos) foi também dinamizada a ‘dança do quadrado’ por parte da auxiliar deste grupo 

para todos os indivíduos que estavam no pátio e quisessem participar.  Na sala das Artes 

Decorativas - C2, os indivíduos chegaram, arrumaram as suas coisas e vestiram a bata, 

tendo depois ao longo do dia desenvolvido cada um deles uma tarefa definida (costura, 

corte de papel, desmanchar pirilampos, lixar e pintar caixas, etc.). Na sala das Artes 

Culinárias – C1, os clientes após chegarem prepararam-se para as tarefas, vestindo a bata, 

colocando as tocas e as luvas. As tarefas que depois desenvolvem ao longo do dia são 

rotativas durante a semana tendo uma função diferente diariamente; essas tarefas são: 

atendimento no bar do CECD, preparação dos lanches, auxílio na confeção de refeições, 

tarefas da cozinha (ex. secar e arrumar a loiça), pesquisa de receitas em revistas e 

colaboração na elaboração da ementa. Neste grupo é conferida independência nas tarefas 

aos clientes por parte da monitora e auxiliar, não obstante são dados feedbacks positivos 

e corretivos, reforçando as regras delimitadas. Os clientes frequentam ainda atividades 

complementares (apoios), que decorrem fora do contexto da sala, i.e. das atividades 

ocupacionais e laborais, em grupos criados de acordo com as necessidades de cada 

indivíduo. Estes podem ser constituídos por todos os elementos do grupo, apenas por 

alguns dos elementos ou por um misto de vários elementos de diferentes grupos. 

Relativamente ao apoio dos Conhecimentos Gerais e TIC, para além do que o próprio nome 

indica, é desenvolvido, pelo que observei, um trabalho ao nível académico, fonológico, de 

competências socias e pessoais, de autonomia no manuseamento do computador e 

ferramentas na ótica do utilizador e da Comunicação Aumentativa e Alternativa. Na Terapia 

Ocupacional pude observar o projeto de autorepresentantes, onde um grupo de clientes 

reflete sobre os direitos e deveres do cidadão e dos clientes do CECD, e ainda outros 

aspetos da cidadania em geral; representam todos os clientes do CECD e desenvolvem 

projetos e atividades neste âmbito quer a nível nacional como internacional. Na AMA é 

desenvolvido apoio ao nível da condição física (através de treino com recurso a aparelhos 

de ginásio e caminhadas), da reeducação psicomotora e dos desportos coletivos e 

individuais adaptados, nomeadamente a natação, equitação, basquetebol, futebol e outros 
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desportos proporcionados pelos Intercentros ou outras iniciativas. Neste sentido, 

acompanhei os clientes no Intercentros de ténis, realizado no Jamor, onde foram 

desenvolvidas diversas tarefas progressivas para a aprendizagem de algumas 

competências exigidas neste desporto até à situação de jogo de um para um. Por fim, no 

projeto Agitarte são desenvolvidas atividades de expressão, drama e teatro, ou seja, tal 

como pude assistir e experienciar, não envolve apenas a preparação de uma performance, 

fomentando também o treino da expressão corporal, da espontaneidade, da autonomia, da 

capacidade de escolha e das regras; recorrendo a uma forte componente musical 

(adequação da postura e expressão ao que a música transmite). Para além destes apoios, 

existe ainda a Psicologia e o Serviço Social que não foi possível observar por questões 

éticas e de sigilo. Em relação à dinâmica interna de cada grupo é de salientar que nos 

grupos A3 e A4 a interação entre os elementos do grupo é mais reduzida bem como a 

predisposição para as tarefas e o tempo de permanência nas mesmas. No entanto, pelo 

que pude experienciar, quando incentivados (com feedbacks constantes e assertivos) a 

desenvolverem uma determinada tarefa como por exemplo jogar à bola no tempo de lazer 

há uma maior aderência e uma menor taxa de permanecerem sentados como ocorre no 

contexto de sala. Contudo é importante salientar que por ser considerado um tempo livre 

e tendo em conta o objetivo principal do bem-estar do cliente proposto por esta unidade é 

natural que se proporcione momentos com a oportunidade de fazerem o que realmente 

querem mesmo que isso represente estarem apenas sentados no exterior. Transversal a 

todos os grupos que observei existe sempre a presença de um ou dois elementos que se 

destacam com uma postura mais autoritária e de comando tentando assumir o papel das 

monitoras e auxiliares. Não obstante, de um modo geral, os clientes têm interiorizadas as 

regras de cada unidade contudo, existem por vezes comportamentos desviantes pontuais 

(em alguns casos mais permanentes). Estes são geralmente resolvidos por parte das 

técnicas, monitoras e auxiliares com recurso a diversas estratégias adequadas à 

personalidade da pessoa e comportamento, como por exemplo feedbacks correctivos e 

chamadas de atenção, reflexão conjunta com o cliente sobre o porquê de determinado 

comportamento/ação e a consequência do mesmo, recurso ao sistema de registo de 

comportamento (avaliação com sistema de cores – reforço/punição). No geral, 

relativamente à predisposição e motivação dos clientes, em relação às tarefas e à rotina 

da sala, é mais difícil percecionar este aspeto se encarado como uma atividade laboral com 

tarefas e regras bem definidas, ou seja, como aspetos que têm que cumprir para que o que 

estão a executar fique pronto para exposição, venda ou serviço. Em relação às atividades 

desenvolvidas nos apoios, esta perceção é mais visível, nem todos os clientes se sentem 
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motivados ou predispostos podendo variar de sessão para sessão consoante a tarefa, de 

acordo com a personalidade de cada um, a dificuldade em perceber o objetivo dos apoios 

e também pela dificuldade no distanciamento dos seus problemas e assuntos externos que 

os preocupam. Importa realçar ainda que, os clientes no geral e inerente a esta população, 

apresentam dificuldades na expressão da sua vontade e na capacidade de escolha e 

decisão e autonomia, no entanto é notável o trabalho desenvolvido neste sentido por toda 

a equipa do CAO, sendo um aspeto muito reforçado. No geral destaca-se a boa relação 

entre os clientes e técnicos, monitores e auxiliares havendo uma relação de respeito pela 

pessoa e adequação da relação e postura à idade e aos papéis que cada um representa. 
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Anexo B – Registo de Atividades e Observações – A3/A4 
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Anexo C – Plano de Sessão e Registo de Observações – B1 
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Anexo D – Plano de Sessão e Registo de Observações – C1/C2 
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Anexo E – Plano de Sessão e Registo de Observações – Natação Adaptada 

 



88 
 

 

  



89 
 

Anexo F – Plano de Sessão e Registo de Observações – Estudo de Caso (sala/ginásio)  
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Anexo G – Plano de Sessão e Registo de Observações – Estudo de Caso (Equitação Terapêutica)  
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Anexo H – Registo Condição Física (atividades e observações) 

  

 

  

 

 

Local: Ginásio Condição Física Data: 11/11/13 Duração/Horário: 30’ Grupo: B1 Técnicos: TSEER + Raquel Pereira 

Cliente Cicloerg Escalador Remo Elíptica Passadeira Outros Comportamento/Observações 

J.B. x X    
 No inicio da sessão resistente a 

identificar o dia da semana 

C.  x X     

P. V. 
  X   X (step)  

D.  X x     

G. 
x     X(step) Dificuldades em manter-se na 

tarefa. Atenção dispersa 
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Anexo I – Protocolo e Registo de Avaliação Psicomotora 

 

 

– Protocolo de Avaliação – 

O protocolo de avaliação foi desenvolvido fundamentalmente com base na Bateria 

Psicomotora (BPM). Para além disso foram utilizadas algumas tarefas das Peabody 

Developmental Motor Scales 2 (PDMS-2), e alguns fundamentos do Exame Geronto-

Psicomotor (EGP). 

 

A Bateria Psicomotora (BPM) de Vítor da Fonseca revela-se um instrumento original 

de observação psicoeducacional (constituindo um modo de efetuar uma abordagem 

psiconeurológica da observação psicomotora na criança). Esta consiste num conjunto de 

situações/tarefas, distribuídas por sete fatores psicomotores (tonicidade, equilibração, 

lateralização, noção do corpo, estruturação espácio-temporal, praxia global e praxia fina) 

que visam analisar dinamicamente o perfil psicomotor da criança (perfil intraindividual), por 

forma a compreender a sua integração psiconeurológica, em concordância privilegiada 

com a organização funcional do cérebro (proposta por Luria), para além de equacionar a 

relação de tal perfil, com o seu potencial dinâmico e a sua propensibilidade de 

aprendizagem. A cotação das sub-tarefas, de cada fator psicomotor, é realizada de forma 

numérica, onde um (1) ponto é o valor mais baixo e quatro (4) é o valor mais elevado. 

Fonseca, 2007). Neste protocolo de avaliação não foram utilizados todos os fatores deste 

instrumento de avaliação, no entanto foi utilizada uma escala numérica similar.    

 

As Peabody Developmental Motor Scales 2 (PDMS-2) de Folio e Fewell (2000) 

destacam-se no âmbito da avaliação motora infantil, sendo amplamente utilizadas com o 

intuito de avaliar a execução das habilidades motoras grosseiras e finas de crianças até 

aos 71 meses de idade. A estrutura das PDMS-2 inclui seis testes, distribuídos por duas 

componentes ou sub-escalas motoras: as habilidades motoras grossas e as habilidades 

motoras finas. Os seus resultados são expressos em três domínios do comportamento 

motor: o quociente motor fino (QMF), o quociente motor grosso (QMG) e o quociente motor 

total (QMT) que resulta dos dois anteriores. Cada um destes testes é constituído por itens 



96 
 

(tarefas motoras) ajustados à idade e colocados numa sequência de dificuldade acrescida. 

Assim, o teste é iniciado num determinado item, de acordo com a idade do indivíduo, e 

prossegue na sequência até falhar a execução de três itens consecutivos. Cada item é 

classificado segundo uma escala de avaliação de três valores (0 = não executa, 1 = 

proficiência mínima, 2 = proficiência ótima). 

 

O Exame Geronto Psicomotor foi desenvolvido por Michel, Soppelsa e Albaret, em 2011, 

para a população francesa, com o objetivo especifico de avaliar as competências 

psicomotoras em indivíduos a partir dos 60 anos inclusive. Enquadra-se numa avaliação 

psicomotora que alia a metodologia e a observação clínica, tendo em consideração os 

aspetos quantitativos e qualitativos. Permite estabelecer um perfil/diagnóstico psicomotor, 

que pode servir de complemento ao diagnóstico médico, orientar o projeto de intervenção 

individualizado e avaliar a eficácia da intervenção psicomotora. Atualmente encontra-se em 

processo de validação para a população portuguesa pelos psicomotricistas Ana Morais, 

Ricardo Fiúza, Sofia Santos e Paula Lebre. O EGP é composto por 17 itens nos seguintes 

domínios: Equilíbrio Estático; Equilíbrio Dinâmico; Mobilização Articular dos Membros 

Superiores e Inferiores; Motricidade Fina dos Membros Superiores e Inferiores; Praxias; 

Conhecimento das Partes do Corpo; Vigilância; Memória Percetiva; Domínio Espacial; 

Memória Verbal; Perceção; Domínio Temporal; Comunicação (Morais, Fiúza, Santos e 

Lebre, s/d). 

 

Estes instrumentos de avaliação não são específicos para a faixa etária dos clientes alvo 

de intervenção. Assim, devido à inexistência de testes psicomotores específicos para a 

população que o CAO-CECD dá resposta, procurou-se realizar um protocolo com base em 

vários testes e onde a avaliação é feita com referência a critério e não à norma, ou seja, 

os resultados da avaliação de cada cliente são comparados com os da avaliação anterior 

do mesmo. 

 

 

1. Avaliação do Equilíbrio 

 

1.1. Equilíbrio Estático 

O equilíbrio estático será avaliado através de duas provas: o equilíbrio num só pé e 

o equilíbrio na ponta dos pés.  
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No Equilíbrio num só pé, com as mãos na cintura, o cliente deve equilibrar-se num 

pé durante 10 segundos, e depois no outro durante 10 segundos. 

 

Cotação 

3 – Se se mantém num só pé sem oscilar mais de 20 graus durante 10 segundos 

(com ambos os pés). 

2 –Se se mantém num só pé sem oscilar mais de 20 graus durante 5 -9 segundos 

(com ambos os pés). 

1 –Se se mantém num só pé sem oscilar mais de 20 graus durante menos de 5 

segundos (com ambos os pés), oscila mais de 20 graus, apenas consegue com um dos 

pés ou não realiza a tarefa. 

 

No Equilíbrio na ponta dos pés, o cliente deve equilibrar-se em bicos de pés, com 

as mãos na cintura, por 8 segundos.  

 

Cotação 

3 – Se se mantém em bicos de pés sem oscilar mais de 20 graus durante 8 

segundos 

2 – Se se mantém em bicos de pés sem oscilar mais de 20 graus durante 5-7 

segundos 

1 – Se se mantém em bicos de pés durante menos de 5 segundos, oscila mais de 

20 graus ou não realiza a tarefa. 

 

 

 

1.2. Equilíbrio Dinâmico 

O equilíbrio dinâmico será avaliado através de duas provas: no solo (para a frente 

e para trás) e na trave (para a frente e para trás). 

 

No solo, o cliente deve percorrer para a frente uma distância de 1,5 metros, em 

cima de uma linha reta no solo, com as mãos na cintura. 

 

Cotação 
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3 – Se realiza a marcha controlada, sem quaisquer desvios do trajeto e 

reajustamento das mãos, em perfeito controlo dinâmico sem ou com ligeiras oscilações e 

reequilibrações. 

2 – Se realiza a marcha controlada com oscilações e reequilibrações exageradas, 

com pausas frequentes, desvios de trajeto, reajustamento das mãos nos quadris e com 

sinais de insegurança gravitacional. 

1 – Se não realiza a tarefa ou se realiza de forma incompleta e imperfeita. 

 

No solo, o cliente deve percorrer para trás uma distância de 1,5 metros, em cima 

de uma linha reta no solo, com as mãos na cintura. 

Cotação 

3 – Se realiza a marcha controlada, sem quaisquer desvios do trajeto e 

reajustamento das mãos, em perfeito controlo dinâmico sem ou com ligeiras oscilações e 

reequilibrações. 

2 – Se realiza a marcha controlada com oscilações e reequilibrações exageradas, 

com pausas frequentes, desvios de trajeto, reajustamento das mãos na cintura e com sinais 

de insegurança gravitacional. 

1 – Se não realiza a tarefa ou realiza de forma incompleta e imperfeita. 

 

 

Na trave, com aproximadamente 1,25 m de comprimento, 8 cm de largura e 5 cm 

de altura, o cliente deve deslocar-se para a frente, com as mãos na cintura. 

 

Cotação 

3 – Se realiza a tarefa revelando controlo do equilíbrio dinâmico, sem ou com 

ligeiras e pontoais reequilibrações e sem quedas. 

2 – Se realiza a tarefa com pausas frequentes, com reequilibrações exageradas, 

sendo permitido de uma a duas quedas. 

1 – Se realiza a tarefa ou apresenta mais de duas quedas e evidenciando sinais 

disfuncionais óbvios. 

 

2. Avaliação da Noção Corporal 

 

A noção corporal será avaliada através de três provas: reconhecimento através da 

nomeação, reconhecimento através do toque e reconhecimento direita-esquerda. 
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No reconhecimento através da nomeação, o cliente deve identificar as diferentes 

partes do corpo que são nomeadas pelo avaliador: cabeça, braços, pés, pernas, joelhos, 

costas, ombros, cotovelos, tornozelos e mãos. 

 

Cotação 

3 – Se identifica 8 a 10 das partes. 

2 – Se identifica entre 5 a 7 partes do corpo. 

1 – Se identifica 4 ou menos partes do corpo. 

 

No reconhecimento através do toque, o cliente deve identificar as diferentes 

partes do corpo tocadas pelo avaliador: cabeça, braços, pés, pernas, joelhos, costas, 

ombros, cotovelos, tornozelos e mãos. 

 

Cotação 

3 – Se identifica 8 a 10 das partes. 

2 – Se identifica entre 5 a 7 partes do corpo. 

1 – Se identifica 4 ou menos partes do corpo. 

 

No reconhecimento direita-esquerda, o cliente deve responder às seguintes 

solicitações por parte do avaliador: 

- ‘mostre-me a sua mão direita’ 

- ‘mostre-me o seu joelho esquerdo’ 

- ‘mostre-me a sua mão esquerda’  

- ‘mostre-me o seu joelho direito’ 

- ‘toque com a sua mão direita no joelho esquerdo’ 

- ‘toque com a sua mão esquerda no joelho direito’ 

 

Cotação 

3 - Se realiza 5 ou 6 das tarefas sem ou com ligeiras hesitações 

2 - Se realiza 3 ou 4 das tarefas, revelando alguma hesitação e confusão 

1 - Se realiza menos de 3 tarefas ou não realiza, demonstrando marcada hesitação 

e confusão na identificação e localização das partes do corpo 
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3. Avaliação da Estruturação Espácio-temporal 

 

A estruturação espácio-temporal será avaliada através de três provas: organização, 

posição em relação ao objeto e estruturação rítmica. 

 

Na organização é pedido ao cliente que vá de um ponto a outro da sala e que conte 

o número de passos dados em voz alta. Se necessário o avaliador auxilia na contagem. 

Em seguida, o avaliador indica um número maior ou menor de passos, que os dados 

inicialmente, e que o cliente deve dar para realizar o mesmo percurso.  

 

Cotação 

3 - Se realiza com um controlo correto os percursos, com a contagem dos passos 

dados perfeita e com um ajustamento inicial e final da passada perfeito. 

2 - Se realiza os percursos com um descontrolo final da passada (encurtamento ou 

alargamento). 

1 - Se realiza os percursos com hesitação e confusão na contagem ou não completa 

a tarefa, evidenciando dificuldades na planificação visuoespacial. 

 

Na posição em relação ao objeto, coloca-se uma cadeira numa posição central 

do espaço. Inicialmente o cliente encontra-se sentado na cadeira, posteriormente pede-se 

ao cliente que se levante e se coloque, em relação à cadeira, segundo as seguintes 

instruções:  

- atrás da cadeira 

- à frente da cadeira 

- do lado da cadeira 

- em cima da cadeira 

- em baixo 

 

Cotação 

3 – Se realiza todas as tarefas sem ou com ligeiras hesitações 

2 – Se realiza 3 ou 4 das tarefas, revelando alguma hesitação e confusão no 

posicionamento em relação ao objeto 

1 – Se realiza menos de 3 tarefas ou não realiza, demonstrando marcada hesitação 

e confusão no posicionamento em relação ao objeto. 
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Na estruturação rítmica, o cliente deve ouvir a sequência de palmas apresentada 

pelo avaliador reproduzindo-a de seguida. O avaliador deve colocar.se frente a frente com 

o cliente. 

As sequências são as seguintes: 

1. Uma palma, pausa, uma palma; 

2. Duas palmas, pausa, uma palma; 

3. Duas palmas, pausa, duas palmas; 

4. Três palmas seguidas; 

 

Cotação 

3 – Se o cliente reproduz todas as sequências com estrutura rítmica e o número de 

palmas precisas. 

2 – Se o cliente reproduz 2 ou 3 das 4 sequências com a realização correcta quanto 

a sequência e a ritmicidade, embora com algumas hesitações, irregularidades, alterações 

de ordem e inversões.  

1 – Se o cliente reproduz 1 das 4 sequências com hesitações, irregularidades, 

alterações de ordem e inversões ou é incapaz de realizara a tarefa. 

 

 

4. Avaliação da Motricidade Global 

 

A motricidade global será avaliada através de três provas: coordenação óculo-

manual, coordenação óculo-podal e dissociação. 

 

Na coordenação óculo-manual o cliente deve estar posicionado atrás de uma 

linha delimitada no chão a cerca de 3,65m do alvo na parede. O alvo é um quadrado com 

50cm de lado e colocado a 1,20 cm do chão. O cliente deve lançar a bola de ténis por cima 

em direção ao alvo. 

 

Cotação 

3 – Se lança a bola por cima ao mesmo tempo que dá um passo em frente para o 

lado oposto (braço direito/perna esquerda ou braço esquerdo/perna direita). 

2 – Se lança a bola por cima ao mesmo tempo que dá um passo em frente para o 

mesmo lado (braço direito/perna direita ou braço esquerdo/perna esquerda) 
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1 – Se realiza o lançamento da bola por cima parado ou não realiza a tarefa. 

 

Na coordenação óculo-podal o cliente, de pé, num espaço amplo, deve pontapear 

uma bola para a frente. A bola encontra-se parada a cerca de 15 cm do cliente. 

 

Cotação 

3 – Pontapeia a bola para a frente utilizando movimentos coordenados de pernas e 

braços. Inicia o pontapé (balanço) com a extensão da perna atrás e joelho fletido. 

2 – Pontapeia a bola para a frente sem utilizar movimentos coordenados de pernas 

e braços. Não realiza extensão da perna atrás e joelho fletido. 

1 – Pontapeia a bola para os lados com movimentos descoordenados ou não realiza 

a tarefa. 

 

Na Dissociação, o cliente deve realizar, em simultâneo, os movimentos 

demonstrados de acordo com as seguintes instruções: 

 

- 1 mão na barriga/1 mão nas costas 

- 1 braço na horizontal/ 1 braço na vertical 

- saltar afastando as pernas e elevando os braços na horizontal 

 

Cotação 

3 – Se realiza todas as instruções de forma precisa e sem hesitações. 

2 – Se realiza 2 instruções com algumas hesitações. 

1 – Se realiza 1 das instruções revelando muitas hesitações ou não realiza a tarefa.  

 

 

Referências Bibliográficas 

 

Morais, A., Fiúza, R., Santos, S., e Lebre,  P. (s./d). Exame Geronto-Psicomotor - Manual 

de Aplicação Provisório (trad. e adap.) 

 

Fonseca, V. (2007). Manual de Observação Psicomotora – significação psiconeurológica 

dos factores psicomotores (2ªed.). Lisboa: Âncora Editora. 

 

Folio, R. e Fewell, R. (2000). Peabody Developmental Motor Scales : Austin, TX: Pro-ed. 



103 
 

 

 

- Folha de Registo - 

 

 

Nome:______________________________________________Grupo:______ 

Data da avaliação:__/__/__ 

 

Pontuação 

1 2 3 
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 Num só pé    

Na ponta dos pés    

D
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o

 No solo Para a frente    

Para trás    

Na trave Para a frente    
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o
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o
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Reconhecimento através da nomeação 
 

   

Reconhecimento através do toque 
 

   

Reconhecimento direita-esquerda    
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Organização  
 

   

Posição em relação ao objeto    

Estruturação rítmica    

M
o
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d

e
 

G
lo

b
a
l 

 

Coordenação óculo-manual     

Coordenação óculo-pedal     

Dissociação     

 
 
Observações: 
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Anexo J – Relatório Apoio Conhecimentos Gerais e Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

 

Relatório Apoio CG/TIC - 3.dez.2013 

Tarefa: selecionar as fotos tiradas no apoio da AMA-Equitação Terapêutica; 

identificar e escrever no Word o nome dos elementos presentes associados à foto 

escolhida. 

 

Inicialmente foi difícil trazer o J.B. para o espaço do apoio, naturalmente por quebrar 

a rotina a que está habituado e com uma pessoa diferente da que lhe dá habitualmente 

este apoio. Contudo, ultrapassada essa recusa inicial, a tarefa proposta decorreu bem de 

acordo com os objetivos pretendidos.  

Primeiro pedi ao J.B. que utilizasse as setas do computador para ver todas as fotos, 

exemplificando. Depois perguntei lhe os nomes dos cavalos que surgiam nas fotos mas, 

quando questionado, não referiu os nomes, apenas disse o nome de um dos cavalos mais 

tarde. Após termos visto todas as fotos pedi lhe para que escolhesse uma foto de um 

determinado cavalo e ma indicasse. Nesta altura passou as fotos inúmeras vezes fazendo 

comentários a todas as fotos mas não correspondendo ao que lhe foi pedido. Nesse 

sentido, procurei simplificar a tarefa criando pastas com as fotos de cada cavalo, da técnica 

(estagiária) e com as fotos do J.B. A partir das fotos de cada pasta, pedi lhe para que 

escolhesse a que para ele seria mais bonita, a que gostasse mais. Não sendo capaz de 

referir ou apontar pedi-lhe que parrasse na foto que queria escolher. Desta forma foi capaz 

de fazer a seleção das fotos.  

Depois fomos colocando as fotos escolhidas uma a uma e escrevendo os nomes 

dos elementos que surgiam nelas. Nesta fase, o J.B. conseguiu apenas referir alguns 

nomes e escreveu-os com recurso à soletração por parte da técnica, à exceção do nome 

dele que o escreveu sem essa ajuda.  

O J.B., em alguns momentos, teve um comportamento exacerbado, particularmente 

quando via determinadas fotos. Contudo, demonstrou-se bastante atento durante a sessão 

e relativamente calmo. 

 

Raquel Pereira 

(Psicomotricista Estagiária) 


