
UTL – Faculdade de Motricidade Humana 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora 

Estágio CERCI Lisboa 

Sessão de Actividade no Meio Aquático 16/11/2011 

Cliente: C.M., L.V., A.E., F.C. e S.C.  

domínio Nome 

exercício 

Descrição Obj. Esp. Materiais Estratégias Critério de 

exito 

duração Observação 

Comportamental 

 

Social 

Ritual de 

entrada 

Os clientes devem 

se sentar no cais da 

piscina ate que lhes 

dê permissão para 

entrar na água. 

Aumentar a 

tolerância a 

tempos de 

espera. 

Cumprir regras. 

  -cumprir as 

regras e as 

ordens; 

-entrar sem 

recusas ou 

hesitações. 

 A C.M. não foi. O 

S.C. fez aula com 

o outro grupo.  

Motor 

 

Comportamento 

adaptativo 

Aquecimento Deslocações 

verticais a andar, a 

correr e depois a 

pular. 

Promover a 

activação geral 

da 

musculatura. 

Trabalhar e 

melhorar a 

 Reforço verbal. 

 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Molhar-se até 

aos ombros. 

8 min. Todos realizaram 

os exercícios sem 

dificuldades. 

Apenas o L.V. se 

apresentava 

bastante 



postura 

correcta nas 

deslocações 

verticais. 

distraído e não 

concluía os 

exercícios. 

Motor 

 

Comportamento 

adaptativo 

Actividade 1 Os clientes colocam 

um esparguete no 

meio das pernas e 

fazer deslocações 

verticais até ao 

outro lado da 

piscina a andar, 

realizando imersão. 

Desenvolver a 

técnica de 

deslocação 

vertical e a 

deslocação 

horizontal com 

ajuda física. 

Trabalhar a 

técnica de 

imersão. 

Esparguete Reforço verbal 

Apoio físico 

mínimo. 

Demonstração. 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Realizar 

imersão total 

do corpo. 

10 min. Era necessário 

uma constante 

ajuda verbal para 

os clientes 

sequencializarem 

os movimentos. 

A A.S. e L.V 

necessitaram de 

ajuda física para 

se equilibrarem. 

Motor 

 

Comportamento 

adapativo 

Actividade 2 Os clientes agarram 

o esparguete com as 

duas mãos e fazem 

deslocação 

horizontal com 

batimento de 

pernas. Quem 

Trabalhar 

batimento de 

pernas de 

crawl. 

Esparguete Reforço verbal. 

Apoio físico 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Realizar 

extensão 

completa das 

pernas; 

10 min. A A.E. consegui 

realizar a 

repetição 

sozinha, mas 

com mais um 

esparguete( na 

cintura). O L.V. 



conseguir realiza 

também respiração 

-Fazer 

batimento de 

pernas 

alternado e 

ritmado; 

-conseguir 

realizar a 

respiração. 

não realizou a 

atividade. A F.C. 

realizou o 

exercício com 

ajuda física e 

verbal. 

Motor 

 

Comportamento 

adaptativo 

Actividade 3 Os clientes colocam 

o esparguete atrás 

das costas, de modo 

que passe por baixo 

dos braços. É pedido 

que os clientes 

passem à posição de 

decúbito dorsal e 

realizem batimento 

de pernas de um 

lado da piscina para 

o outro. 

Trabalhar 

batimento de 

pernas em 

estilo costas 

Esparguete Reforço verbal. 

Ajuda física 

moderada. 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Realizar 

extensão 

completa das 

pernas; 

-Fazer 

batimento de 

pernas 

alternado e 

ritmado.  

10 min. A A.E. consegui 

fazer sozinha, 

mas com ajuda 

física 

material(um 

esparguete à 

volta da cintura). 

A F.C. apenas 

conseguia fazer 

o exercício com 

ajuda física. 

Quando se sentia 

com mais medo 



apertava as 

mãos e os braços 

da técnica. 

O L.V. não 

realizou o 

exercicio. 

Motor 

 

Comportamento 

adaptativo 

 

Relaxação 

Relaxação Um cliente deita-se 

em cima da ilha, 

enquanto outro 

puxa calmamente. 

Promover a 

relaxação 

muscular e o à 

vontade no 

meio aquático. 

Ilha Reforço verbal. 

Ajuda física 

moderada 

Conseguir 

permanecer 

em decúbito 

dorsal. 

4 min O exercício 

correu bem, sem 

nenhum 

incidente. A FC 

demonstrou 

alguma 

insegurança. 

Comportamental Saída da 

piscina 

Os clientes devem 

sair pelas escadas, 

assim terão de 

mergulhar para 

passar de pista em 

pista até as escadas. 

Quando chegar ao 

cais deverá esperar 

Aumentar a 

tolerância à 

água na cara. 

 Reforço verbal 

Ajuda física 

  Não correu 

nenhum 

comportamento 

relevante. 



que o/a monitor(a) 

o vá buscar para ir 

para o balneário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTL – Faculdade de Motricidade Humana 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora 

Estágio CERCI Lisboa 

Sessão de Actividade no Meio Aquático 22/11/2011 

Cliente: C.M., L.V., A.E., F.C. e S. 

domínio Nome 

exercício 

Descrição Obj. Esp. Materiais Estratégias Critério de exito duração Observação 

Comportamental 

 

Social 

Ritual de 

entrada 

Os clientes devem 

se sentar no cais da 

piscina ate que lhes 

dê permissão para 

entrar na água. 

Aumentar a 

tolerância a 

tempos de 

espera. 

Cumprir regras. 

  -cumprir as regras 

e as ordens; 

-entrar sem 

recusas ou 

hesitações. 

 Todos 

cumpriram as 

regras. 

Motor 

 

Comportamento 

adaptativo 

Aquecimento Deslocações 

verticais a andar, a 

correr e depois a 

pular. Primeiro a 

andar normalmente 

e depois a andar de 

costas. 

Promover a 

activação geral 

da 

musculatura. 

Trabalhar e 

melhorar a 

postura 

 Reforço verbal. 

 

Demonstração 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Molhar-se até 

aos ombros. 

10 min. A F.C., a A.E. o S. 

executaram bem 

o exercício e sem 

precisarem de 

muita 

orientação. 

A C.M. mostrou-



correcta nas 

deslocações 

verticais. 

se contente por 

estar na água, 

mas começou a 

pedir contacto 

permanente com 

a estagiária, 

recusando largar 

lhe as mãos. 

O L.V. mostrou-

se pouco 

concentrado na 

tarefa. Era 

necessário 

agarrar lhe a 

mão e puxar por 

ele, pois ou não 

se mexia ou 

voltava para trás. 

Motor 

 

Comportamento 

Actividade 1 Os clientes agarram 

a prancha com as 

duas mãos e fazem 

Trabalhar 

batimento de 

pernas de 

Prancha Reforço verbal. 

Apoio físico 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

10 min. Esta actividade 

foi adaptada. 

O S. realizou o 



adapativo deslocação 

horizontal com 

batimento de 

pernas. Quem 

conseguir realiza 

também respiração 

crawl. -Realizar extensão 

completa das 

pernas; 

-Fazer batimento 

de pernas 

alternado e 

ritmado; 

-conseguir realizar 

a respiração. 

exercício sem 

ajuda de 

materiais. 

A A.E., a F.C e o 

L.V. deitaram-se 

no colchão e 

realizaram 

batimento de 

pernas o três 

juntos. 

Na vez da C.M. 

foi utilizada uma 

ilha para dar 

suporte. A 

cliente mostrou-

se resistente em 

subir para a ilha 

e realizar 

batimento de 

pernas. 

Motor Actividade 2 Os clientes colocam Trabalhar Esparguete Reforço verbal -Realizar imersão  Esta actividade 



 

Comportamento 

Adaptativo 

o esparguete à sua 

frente e mergulham 

por baixo dele. 

Num segundo 

momentos, os 

clientes mergulham 

saltando por cima 

do esparguete. 

imersão. 

Trabalhar 

deslocação 

debaixo de 

água. 

Ajuda verbal 

Ajuda física 

total; 

-Realizar 

deslocação 

debaixo de água. 

foi adaptada. 

Utilizou-se um 

colchão, onde os 

clientes teriam 

de passar por 

baixo em 

imersão e para 

passar por cima 

teriam de subir 

para cima do 

colchão e de 

seguida 

mergulhar. 

Maior parte dos 

clientes teve 

dificuldades nas 

duas versões do 

exercício. 

Motor 

 

Comportamento 

Relaxação  Os clientes colocam 

o esparguete atrás 

das costas e 

Promover a 

relaxação 

corporal. 

Esparguete Reforço verbal. 

Ajuda física 

moderada. 

- Flutuar apenas 

com ajuda 

material. 

10 min. A C.M. não 

conseguiu 

relaxar, talvez 



adaptativo flutuam. Desenvolver a 

capacidade de 

flutuação 

porque já se 

encontrava com 

frio e por estar 

constantemente 

em busca de 

contacto com a 

estagiária e a 

técnica. Tentava 

constantemente 

agarrar e 

colocar-se ao 

colo. 

A F.C. pediu para 

sair por ter de ir 

ao wc, dai não 

ter executado o 

exercício. A A.E. 

realizou o 

exercício com a 

técnica 

responsável. 



Comportamental Saída da 

piscina 

Os clientes devem 

sair pelas escadas, 

assim terão de 

mergulhar para 

passar de pista em 

pista até as escadas. 

Quando chegar ao 

cais deverá esperar 

que o/a monitor(a) 

o vá buscar para ir 

para o balneário. 

Aumentar a 

capacidade de 

imersão 

 Reforço verbal 

Ajuda física 

   

 

 

 

 

 

 

 



UTL – Faculdade de Motricidade Humana 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora 

Estágio CERCI Lisboa 

Sessão de Actividade no Meio Aquático 07/12/2011 

Cliente: C.M., L.V., A.E., F.C. e S. 

domínio Nome 

exercício 

Descrição Obj. Esp. Materiais Estratégias Critério de exito duração Observação 

Comportamental 

 

Social 

Ritual de 

entrada 

Os clientes devem 

se sentar no cais da 

piscina ate que lhes 

dê permissão para 

entrar na água. 

Aumentar a 

tolerância a 

tempos de 

espera. 

Cumprir regras. 

  -cumprir as regras 

e as ordens; 

-entrar sem 

recusas ou 

hesitações. 

 Todos 

cumpriram as 

regras. 

Motor 

 

Comportamento 

adaptativo 

Aquecimento Deslocações 

verticais a andar, a 

correr e depois a 

pular. Primeiro a 

andar normalmente 

e depois a andar de 

costas. 

Promover a 

activação geral 

da 

musculatura. 

Trabalhar e 

melhorar a 

postura 

 Reforço verbal. 

 

Demonstração 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Molhar-se até 

aos ombros. 

10 min. Correu conforme 

o planeado 



correcta nas 

deslocações 

verticais. 

Motor 

 

Comportamento 

adapativo 

Actividade 1 Os clientes agarram 

a prancha com as 

duas mãos e fazem 

deslocação 

horizontal com 

batimento de 

pernas. Quem 

conseguir realiza 

também respiração 

Trabalhar 

batimento de 

pernas de 

crawl. 

Prancha Reforço verbal. 

Apoio físico 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Realizar extensão 

completa das 

pernas; 

-Fazer batimento 

de pernas 

alternado e 

ritmado; 

-conseguir realizar 

a respiração. 

10 min. O S. realizou o 

exercício com a 

prancha, 

enquanto os 

restantes 

elementos do 

grupo utilizaram 

uma ilha.  A A.E. 

e a C.M. 

necessitaram de 

um impulso 

inicial para obter 

deslocação. 

Motor 

 

Comportamento 

Adaptativo 

Actividade 2 Os clientes colocam 

o esparguete à sua 

frente e mergulham 

por baixo dele. 

Num segundo 

Trabalhar 

imersão. 

Trabalhar 

deslocação 

debaixo de 

Esparguete Reforço verbal 

Ajuda física 

-Realizar imersão 

total; 

-Realizar 

deslocação 

debaixo de água. 

 Correu conforme 

o planeado. Mas 

era necessário 

relembrar que 

era preciso 



momentos, os 

clientes mergulham 

saltando por cima 

do esparguete. 

água. colocar o 

esparguete de 

novo à frente. 

Motor 

 

Comportamento 

adaptativo 

Relaxação  Os clientes colocam 

o esparguete atrás 

das costas e 

flutuam. 

Promover a 

relaxação 

corporal. 

Desenvolver a 

capacidade de 

flutuação 

Esparguete Reforço verbal. 

Ajuda física 

moderada. 

- Flutuar apenas 

com ajuda 

material. 

10 min. A C.M. e a F.C. 

não conseguiram 

relaxar, tinham 

algum receio de 

estar na posição. 

Comportamental Saída da 

piscina 

Os clientes devem 

sair pelas escadas, 

assim terão de 

mergulhar para 

passar de pista em 

pista até as escadas. 

Quando chegar ao 

cais deverá esperar 

que o/a monitor(a) 

o vá buscar para ir 

para o balneário. 

Aumentar a 

capacidade de 

imersão 

 Reforço verbal 

Ajuda física 

  Correu sem 

qualquer 

problema. 



 

UTL – Faculdade de Motricidade Humana 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora 

Estágio CERCI Lisboa 

Sessão de Actividade no Meio Aquático 14/12/2011 

Cliente: C.M., L.V., A.E., F.C. e S. 

domínio Nome 
exercício 

Descrição Obj. Esp. Materiais Estratégias Critério de exito duração Observação 

Comportamental 
 
Social 

Ritual de 
entrada 

Os clientes devem 
se sentar no cais da 
piscina ate que lhes 
dê permissão para 
entrar na água. 

Aumentar a 
tolerância a 
tempos de 
espera. 
Cumprir regras. 

  -cumprir as regras 
e as ordens; 
-entrar sem 
recusas ou 
hesitações. 

 A sessão foi só 
com a C.M. 

Motor 
 
Comportamento 
adaptativo 

Aquecimento Deslocações 
verticais a andar, a 
correr e depois a 
pular. Primeiro a 
andar normalmente 
e depois a andar de 
costas. 

Promover a 
activação geral 
da 
musculatura. 
Trabalhar e 
melhorar a 
postura 
correcta nas 
deslocações 
verticais. 

 Reforço verbal. 
 
Demonstração 

-Realizar a 
actividade sem 
pausas; 
-Molhar-se até 
aos ombros. 

10 min. Mostrou-se 
motivada, mas 
mantinha 
sempre a 
procura 
constante de 
contacto físico. 

Motor 
 

Actividade 1 Os clientes colocam-
se a pares frente-a-

Melhorar a 
técnica de 

 Reforço verbal. 
Apoio físico 

-Realizar imersão 
total. 

10 min. Este exercício foi 
realizada com a 



Comportamento 
adapativo 

frente. Deslocam-se 
ao mesmo tempo 
aos saltos e depois 
de três saltos fazem 
imersão. 

imersão e 
respiração. 
Treinar a 
impulsão. 
Trabalhar em 
equipa e 
sincronia. 

-Realização de 
imersão dos dois 
elementos ao 
mesmo tempo. 
-Dar 
saltos/impulso 

estagiária. A 
C.M. realizou 
bem o exercício  

Motor 
 
Comportamento 
Adaptativo 

Actividade 2 Passar por baixo das 
bóias que separam 
as pistas. 

Trabalhar 
imersão. 
 
 

Esparguete Reforço verbal 
Ajuda verbal 
Ajuda física 

- Realizar imersão 
total; 
-Realizar impulsão 

10 min Realizou a 
actividade com 
bastante ajuda 
física. 

Motor 
 
Comportamento 
adaptativo 

Actividade 3 Um cliente sobe 
para cima da ilha, 
enquanto outro se 
coloca à frente da 
ilha. O cliente que 
se situa em cima da 
ilha realiza 
batimento de 
pernas, o outro 
elemento ajuda a 
deslocação puxando 
a ilha. 

Trabalhar 
batimento de 
pernas de 
crawl. 

Ilha Reforço verbal 
Ajuda verbal 
Ajuda física 

-Realizar a 
actividade sem 
pausas; 
-Realizar extensão 
completa das 
pernas; 
-Fazer batimento 
de pernas 
alternado e 
ritmado. 

10 min A C.M. não 
realizou 
extensão total 
dos membros 
inferiores e 
parava 
frequentemente 
de fazer 
batimento de 
pernas. 

Motor 
 
Comportamento 
adaptativo 

Relaxação  Alguns clientes 
deitam-se na ilha e 
os restantes puxam 
calmamente.  

Promover a 
relaxação 
corporal. 
 

Ilha Reforço verbal. 
Ajuda física 
moderada. 

- O cliente que se 
encontra na ilha 
deve manter uma 
posição passiva. 

5 min. Mostrou alguma 
resistência à 
posição de 
decúbito dorsal.  

Comportamental Saída da 
piscina 

Os clientes devem 
sair pelas escadas, 
assim terão de 
mergulhar para 

Aumentar a 
capacidade de 
imersão 

 Reforço verbal 
Ajuda física 

  Correu 
normalmente, 
mas necessitou 
de ajuda física 



passar de pista em 
pista até as escadas. 
Quando chegar ao 
cais deverá esperar 
que o/a monitor(a) 
o vá buscar para ir 
para o balneário. 

para mergulhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTL – Faculdade de Motricidade Humana 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora 

Estágio CERCI Lisboa 

Sessão de Actividade no Meio Aquático 04/01/2012 

Cliente: C.M., L.V., A.E., F.C. e S. 

domínio Nome 

exercício 

Descrição Obj. Esp. Materiais Estratégias Critério de exito duração Observação 

Comportamental 

 

Social 

Ritual de 

entrada 

Os clientes devem 

se sentar no cais da 

piscina ate que lhes 

dê permissão para 

entrar na água. 

Aumentar a 

tolerância a 

tempos de 

espera. 

Cumprir regras. 

  -cumprir as 

regras e as 

ordens; 

-entrar sem 

recusas ou 

hesitações. 

  

Motor 

 

Comportamento 

adaptativo 

Aquecimento Deslocações 

verticais a andar, a 

correr e depois a 

pular. Primeiro a 

andar normalmente 

e depois a andar de 

Promover a 

activação geral 

da 

musculatura. 

Trabalhar e 

melhorar a 

 Reforço 

verbal. 

 

Demonstração 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Molhar-se até 

aos ombros; 

-Realizar a 

10 min. A C.M. procurava 

constantemente o 

contacto com o 

técnico. O L.V. 

realizou o exercício 

com muitas percas de 



costas. postura. actividade com a 

postura correcta. 

atenção. 

Motor 

 

Comportamento 

Adaptativo 

Actividade 1 Os clientes colocam 

o esparguete no 

meio das pernas e 

realizam três pulos 

e depois realizam 

imersão. 

Trabalhar 

imersão. 

 

 

Esparguete Reforço verbal 

Ajuda verbal 

Ajuda física 

- Realizar imersão 

total; 

-Realizar 

impulsão 

 A C.M. vocalizou 

descontentamento 

com a actividade, 

uma vez que o uso do 

esparguete provoca 

grande desequilíbrio. 

Motor 

 

Comportamento 

adaptativo 

Actividade 2 Os clientes agarram 

um esparguete com 

as duas mãos e 

realizam batimento 

de pernas de crawl, 

com respiração. 

Trabalhar 

batimento de 

pernas de 

crawl. 

Esparguete Reforço verbal 

Ajuda verbal 

Ajuda física 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Realizar 

extensão 

completa das 

pernas; 

-Fazer batimento 

de pernas 

alternado e 

ritmado. 

 A A.E. necessitou de 

ajuda adicional do 

monitor. A C.M 

realizou o exercício 

com uma ilha. 

Motor Actividade 3 Os clientes colocam Trabalhar Esparguete Reforço -Realizar a 10 min. A F.C. realizou o 



 

Comportamento 

adaptativo 

o esparguete atrás 

das costas, de 

modo que passe 

por baixo dos 

braços. É pedido 

que os clientes 

passem à posição 

de decúbito dorsal 

e realizem 

batimento de 

pernas. 

batimento de 

pernas em 

estilo costas 

verbal. 

Ajuda física 

moderada. 

actividade sem 

pausas; 

-Realizar 

extensão 

completa das 

pernas; 

-Fazer batimento 

de pernas 

alternado e 

ritmado.  

exercício sem 

demonstrar tanta 

resistência e 

insegurança. 

Motor 

 

Comportamento 

adaptativo 

Relaxação  Alguns clientes 

deitam-se na ilha e 

os restantes puxam 

calmamente.  

Promover a 

relaxação 

corporal. 

 

Ilha Reforço 

verbal. 

Ajuda física 

moderada. 

- O cliente que se 

encontra na ilha 

deve manter uma 

posição passiva. 

10 min. A C.M. realizou outro 

exercício. 

Aproveitando que a 

temperatura da água 

promovia a relaxação 

muscular, a C.M. fez 

exercícios que 

promovessem a 

abdução dos 

membros inferiores. 



Comportamental Saída da 

piscina 

Os clientes devem 

sair pelas escadas, 

assim terão de 

mergulhar para 

passar de pista em 

pista até as 

escadas. 

Quando chegar ao 

cais deverá esperar 

que o/a monitor(a) 

o vá buscar para ir 

para o balneário. 

Aumentar a 

capacidade de 

imersão 

 Reforço verbal 

Ajuda física 

  Não ocorreu nenhum 

comportamento 

relevante 

 

 

 

 

 

 



UTL – Faculdade de Motricidade Humana 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora 

Estágio CERCI Lisboa 

Sessão de Actividade no Meio Aquático 11/01/2012 

Cliente: C.M., L.V., A.E., F.C. e S. 

domínio Nome 

exercício 

Descrição Obj. Esp. Materiais Estratégias Critério de exito duração Observação 

Comportamental 

 

Social 

Ritual de 

entrada 

Os clientes devem 

se sentar no cais da 

piscina ate que lhes 

dê permissão para 

entrar na água. 

Aumentar a 

tolerância a 

tempos de 

espera. 

Cumprir regras. 

  -cumprir as regras 

e as ordens; 

-entrar sem 

recusas ou 

hesitações. 

  

Motor 

 

Comportamento 

adaptativo 

Aquecimento Deslocações 

verticais a andar, a 

correr e depois a 

pular. Primeiro a 

andar normalmente 

e depois a andar de 

costas. 

Promover a 

activação geral 

da 

musculatura. 

Trabalhar e 

melhorar a 

postura 

 Reforço verbal. 

 

Demonstração 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Molhar-se até 

aos ombros. 

10 min. Correu 

normalmente. 



correcta nas 

deslocações 

verticais. 

Motor 

 

Comportamento 

adapativo 

Actividade 1 Os clientes agarram 

o esparguete com as 

duas mãos e fazem 

deslocação 

horizontal com 

batimento de 

pernas. Quem 

conseguir realiza 

também respiração 

Trabalhar 

batimento de 

pernas de crawl 

Esparguete Reforço verbal. 

Apoio físico 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Realizar extensão 

completa das 

pernas; 

-Fazer batimento 

de pernas 

alternado e 

ritmado; 

-conseguir realizar 

a respiração. 

10 min. A F.C. realizou a 

actividade 

correctamente, 

realizando 

respiração ao 

longo de todo o 

percurso. 

A A.E. necessita 

de um impulso 

inicial e um 

esparguete extra 

na cintura para 

conseguir obter 

deslocação. 

A C.M. teve de 

utilizar uma ilha 

para maior 

suporte. 



Manteve uma 

certa flexão do 

tronco, mas 

realizou 

batimento 

durante todo o 

percurso. 

Motor 

 

Comportamento 

adaptativo 

Actividade 2 Um cliente sobe 

para cima da ilha, 

enquanto outro se 

coloca à frente da 

ilha. O cliente que 

se situa em cima da 

ilha realiza 

batimento de 

pernas, o outro 

elemento ajuda a 

deslocação puxando 

a ilha. 

Promover a 

aceitação da 

posição de 

decúbito dorsal 

Ilha Reforço verbal 

Ajuda verbal 

Ajuda física 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Realizar extensão 

completa das 

pernas; 

-Fazer batimento 

de pernas 

alternado e 

ritmado. 

 Todos os clientes 

demonstraram 

dificuldade em 

realizar este 

exercício. A F.C. 

demonstrou 

insegurança e 

agarrava a 

técnica ou a 

estagiária com 

força excessiva. 

A A.E. tinha 

dificuldade em 

se deslocar. A 



C.M. resistiu 

inicialmente à 

posição. 

Motor 

 

Comportamento 

adaptativo 

Relaxação  Alguns clientes 

deitam-se na ilha e 

os restantes puxam 

calmamente.  

Promover a 

relaxação 

corporal. 

 

Ilha Reforço verbal. 

Ajuda física 

moderada. 

- O cliente que se 

encontra na ilha 

deve manter uma 

posição passiva. 

10 min. Correu 

normalmente. 

Comportamental Saída da 

piscina 

Os clientes devem 

sair pelas escadas, 

assim terão de 

mergulhar para 

passar de pista em 

pista até as escadas. 

Quando chegar ao 

cais deverá esperar 

que o/a monitor(a) 

o vá buscar para ir 

para o balneário. 

Aumentar a 

capacidade de 

imersão 

 Reforço verbal 

Ajuda física 

   

 

 



UTL – Faculdade de Motricidade Humana 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora 

Estágio CERCI Lisboa 

Sessão de Actividade no Meio Aquático 18/01/2012 

Cliente: C.M., L.V., A.E., F.C. e S. 

domínio Nome 

exercício 

Descrição Obj. Esp. Materiais Estratégias Critério de 

exito 

duração Observação 

Comportament

al 

 

Social 

Ritual de 

entrada 

Os clientes 

devem se 

sentar no cais 

da piscina ate 

que lhes dê 

permissão para 

entrar na água. 

Aumentar a 

tolerância a 

tempos de 

espera. 

Cumprir regras. 

  -cumprir as 

regras e as 

ordens; 

-entrar sem 

recusas ou 

hesitações. 

  

Motor 

 

Comportament

o adaptativo 

Aquecimento Deslocações 

verticais a 

andar, a correr 

e depois a 

pular. Primeiro 

Promover a 

activação geral 

da 

musculatura. 

Trabalhar e 

 Reforço verbal. 

 

Demonstração 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Molhar-se até 

aos ombros. 

10 min. Todos os 

clientes 

realizaram o 

exercício sem 

dificuldades. 



a andar 

normalmente e 

depois a andar 

de costas. 

melhorar a 

postura 

correcta nas 

deslocações 

verticais. 

Motor 
 
Comportament
o adapativo 

Actividade 1 Os clientes 
colocam-se a 
pares frente-a-
frente. 
Deslocam-se 
ao mesmo 
tempo aos 
saltos e depois 
de três saltos 
fazem imersão. 

Melhorar a 
técnica de 
imersão e 
respiração. 
Treinar a 
impulsão. 
Trabalhar em 
equipa e 
sincronia. 

 Reforço verbal. 
Apoio físico 

-Realizar 
imersão total. 
-Realização de 
imersão dos 
dois elementos 
ao mesmo 
tempo. 
-Dar 
saltos/impulso 

10 min. A actividade 
desenvolveu-se 
normalmente, 
com todos os 
clientes 
atingiram o 
objectivo. 
A C.M. realizou 
a actividade 
com a F.C. para 
não se fixar 
muito na 
estagiária. 

Motor 

 

Comportament
o adaptativo 

Actividade 2 Um cliente 
sobe para cima 
da ilha, 
enquanto 
outro se coloca 
à frente da 
ilha. O cliente 
que se situa 
em cima da 
ilha realiza 

Trabalhar 
batimento de 
pernas de 
crawl 

Ilha Reforço verbal 

Ajuda verbal 

Ajuda física 

-Realizar a 
actividade sem 
pausas; 
-Realizar 
extensão 
completa das 
pernas; 
-Fazer 
batimento de 
pernas 

 A A.E. 
demonstrou 
entusiasmo por 
conseguir 
realizar a 
actividade. O 
L.V. ajudou a 
puxar a ilha da 
A.E. 
A F.C. realizou 



batimento de 
pernas, o outro 
elemento 
ajuda a 
deslocação 
puxando a ilha. 
O mesmo 
exercício mas 
deitados de 
costas na ilha. 

alternado e 
ritmado. 

bem a 
actividade. 
Tem-se 
mostrado mais 
confiante a 
realizar 
exercícios em 
decúbito 
dorsal. 
A C.M. realizou 
batimento de 
pernas 
enquanto 
puxava a ilha a 
F.C.(com apoio 
da técnica). 
Quando foi a 
sua vez de 
subir para a 
ilha, vocalizou 
algum 
desconforto 
mas acabou 
por realizar a 
actividade. A 
sua prestação 
foi melhor na 
posição de 
decúbito 
dorsal. 
O L.V. não 



realizou a 
actividade por 
muito tempo. 

Motor 

Comportament

o adaptativo 

Relaxação Os clientes 
deitam-se em 
decúbito dorsal 
e é colocado 
um esparguete 
por baixo dos 
joelhos e por 
tras das costas 

Promover a 
relaxação 
corporal. 

Esparguetes/Ilh
a 

Reforço verbal. 

Ajuda física 
moderada. 

- Tentar 
manter uma 
posição 
passiva. 

 Correr 
normalmente 

Comportament

al 

Saída da 
piscina 

Os clientes 
devem sair 
pelas escadas, 
assim terão de 
mergulhar para 
passar de pista 
em pista até as 
escadas. 

Quando chegar 
ao cais deverá 
esperar que 
o/a monitor(a) 
o vá buscar 
para ir para o 
balneário 

Aumentar a 
capacidade de 
imersão 

 Reforço verbal 

Ajuda física 

  Correu 
normalmente 

 

 



UTL – Faculdade de Motricidade Humana 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora 

Estágio CERCI Lisboa 

Sessão de Actividade no Meio Aquático 25/01/2012 

Cliente: C.M., L.V., A.E., F.C. e S. 

domínio Nome 

exercício 

Descrição Obj. Esp. Materiais Estratégias Critério de 

exito 

duração Observação 

Comportament

al 

 

Social 

Ritual de 

entrada 

Os clientes 

devem se 

sentar no cais 

da piscina ate 

que lhes dê 

permissão para 

entrar na água. 

Aumentar a 

tolerância a 

tempos de 

espera. 

Cumprir regras. 

  -cumprir as 

regras e as 

ordens; 

-entrar sem 

recusas ou 

hesitações. 

  

Motor 

 

Comportament

o adaptativo 

Aquecimento Deslocações 

verticais a 

andar, a correr 

e depois a 

pular. Primeiro 

Promover a 

activação geral 

da 

musculatura. 

Trabalhar e 

 Reforço verbal. 

 

Demonstração 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Molhar-se até 

aos ombros. 

10 min. Todos os 

clientes 

realizaram os 

exercícios sem 

dificuldades. 



a andar 

normalmente e 

depois a andar 

de costas. 

melhorar a 

postura 

correcta nas 

deslocações 

verticais. 

A C.M. 

começou a 

recusar-se a 

andar ao para 

trás. 

Motor 
 
Comportament
o adapativo 

Actividade 1 Os clientes 
colocam-se a 
pares frente-a-
frente. 
Deslocam-se 
ao mesmo 
tempo aos 
saltos e depois 
de três saltos 
fazem imersão. 

Melhorar a 
técnica de 
imersão e 
respiração. 
Treinar a 
impulsão. 
Trabalhar em 
equipa e 
sincronia. 

 Reforço verbal. 
Apoio físico 

-Realizar 
imersão total. 
-Realização de 
imersão dos 
dois elementos 
ao mesmo 
tempo. 
-Dar 
saltos/impulso 

10 min. A actividade 
desenvolveu-se 
normalmente, 
com todos os 
clientes 
atingiram o 
objectivo. 
A A.E. mostrou 
alguma 
resistência em 
começar a 
actividade. 
A C.M. realizou 
a actividade 
com a F.C. para 
não se fixar 
muito na 
estagiária. 

Motor 

 

Comportament

Actividade 2 Um cliente 
sobe para cima 
da ilha, 
enquanto 
outro se coloca 

Trabalhar 
batimento de 
pernas de 
crawl 

Ilha Reforço verbal 

Ajuda verbal 

Ajuda física 

-Realizar a 
actividade sem 
pausas; 
-Realizar 
extensão 

 A F.C. realizou 
bem a 
actividade. 
Tem-se 
mostrado mais 



o adaptativo à frente da 
ilha. O cliente 
que se situa 
em cima da 
ilha realiza 
batimento de 
pernas, o outro 
elemento 
ajuda a 
deslocação 
puxando a ilha. 
O mesmo 
exercício mas 
deitados de 
costas na ilha. 

completa das 
pernas; 
-Fazer 
batimento de 
pernas 
alternado e 
ritmado. 

confiante a 
realizar 
exercícios em 
decúbito 
dorsal. 
A C.M. realizou 
batimento de 
pernas 
enquanto 
puxava a ilha a 
F.C.(com apoio 
da técnica). 
Quando foi a 
sua vez de 
subir para a 
ilha, voltou a 
vocalizar 
descontentam
ento, mas 
acabou por 
realizar a 
actividade. A 
sua prestação 
foi melhor na 
posição de 
decúbito 
dorsal. 
O L.V. não 
realizou a 
actividade por 
muito tempo. 



Motor 

Comportament

o adaptativo 

Relaxação Os clientes 
deitam-se em 
decúbito dorsal 
e é colocado 
um esparguete 
por baixo dos 
joelhos e por 
trás das costas 

Promover a 
relaxação 
corporal. 

Esparguetes/Ilh
a 

Reforço verbal. 

Ajuda física 
moderada. 

- Tentar 
manter uma 
posição 
passiva. 

 Correu 
normalmente 

Comportament

al 

Saída da 
piscina 

Os clientes 
devem sair 
pelas escadas, 
assim terão de 
mergulhar para 
passar de pista 
em pista até as 
escadas. 

Quando chegar 
ao cais deverá 
esperar que 
o/a monitor(a) 
o vá buscar 
para ir para o 
balneário 

Aumentar a 
capacidade de 
imersão 

 Reforço verbal 

Ajuda física 

  Correu 
normalmente. 

 

 

 



UTL – Faculdade de Motricidade Humana 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora 

Estágio CERCI Lisboa 

Sessão de Actividade no Meio Aquático 01/02/2012 

Cliente: C.M., L.V., A.E., F.C. e S. 

domínio Nome 

exercício 

Descrição Obj. Esp. Materiais Estratégias Critério de 

exito 

duração Observação 

Comportament

al 

 

Social 

Ritual de 

entrada 

Os clientes 

devem se 

sentar no cais 

da piscina ate 

que lhes dê 

permissão para 

entrar na água. 

Aumentar a 

tolerância a 

tempos de 

espera. 

Cumprir regras. 

  -cumprir as 

regras e as 

ordens; 

-entrar sem 

recusas ou 

hesitações. 

 A F.C. não foi. 

Motor 

 

Comportament

o adaptativo 

Aquecimento Deslocações 

verticais a 

andar, a correr 

e depois a 

pular. Primeiro 

Promover a 

activação geral 

da 

musculatura. 

Trabalhar e 

 Reforço verbal. 

 

Demonstração 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Molhar-se até 

aos ombros. 

10 min. Todos os 

clientes 

realizaram os 

exercícios sem 

dificuldades. 



a andar 

normalmente e 

depois a andar 

de costas. 

melhorar a 

postura 

correcta nas 

deslocações 

verticais. 

Motor 
 
Comportament
o adapativo 

Actividade 1 Os clientes 
colocam-se a 
pares frente-a-
frente. 
Deslocam-se 
ao mesmo 
tempo aos 
saltos e depois 
de três saltos 
fazem imersão. 

Melhorar a 
técnica de 
imersão e 
respiração. 
Treinar a 
impulsão. 
Trabalhar em 
equipa e 
sincronia. 

 Reforço verbal. 
Apoio físico 

-Realizar 
imersão total. 
-Realização de 
imersão dos 
dois elementos 
ao mesmo 
tempo. 
-Dar 
saltos/impulso 

10 min. A actividade 
desenvolveu-se 
normalmente, 
com todos os 
clientes 
atingiram o 
objectivo. 
 

Motor 

 

Comportament
o adaptativo 

Actividade 2 Os clientes 
devem segurar 
o esparguete à 
sua frente com 
os braços 
esticados e 
realizar 
batimento de 
pernas de 
crawl. No 
próximo 
circuito os 
clientes devem 

Trabalhar 
batimento de 
pernas de 
crawl 

Esparguete 
Ilha 

Reforço verbal 

Ajuda verbal 

Ajuda física 

-Realizar a 
actividade sem 
pausas; 
-Realizar 
extensão 
completa das 
pernas; 
-Fazer 
batimento de 
pernas 
alternado e 
ritmado. 

 A C.M. realizou 
batimento de 
pernas 
enquanto 
puxava a ilha 
da A.E. (com 
apoio da 
técnica). 
Quando foi a 
sua vez de 
subir para a 
ilha, voltou a 
vocalizar 



colocar o 
esparguete 
atras das 
costas (a 
passar por 
baixo das 
axilas) e 
realizar 
batimento de 
pernas. 

O mesmo 
exercício 
utilizando 
como apoio 
físico as ilhas. 

descontentam
ento. A sua 
prestação foi 
melhor na 
posição de 
decúbito 
dorsal. 
O L.V. realizou 
a actividade 
por pouco 
tempo. 

Motor 

Comportament

o adaptativo 

Relaxação Os clientes 
deitam-se em 
decúbito dorsal 
em cima da 
ilha. 

Promover a 
relaxação 
corporal. 

Ilha Reforço verbal. 

Ajuda física 
moderada. 

- Tentar 
manter uma 
posição 
passiva. 

 Correu 
normalmente. 
A C.M. resistiu 
em manter a 
posição. 

Comportament

al 

Saída da 
piscina 

Os clientes 
devem sair 
pelas escadas, 
assim terão de 
mergulhar para 
passar de pista 
em pista até as 
escadas. 

Aumentar a 
capacidade de 
imersão 

 Reforço verbal 

Ajuda física 

  Correu 
normalmente. 



Quando chegar 
ao cais deverá 
esperar que 
o/a monitor(a) 
o vá buscar 
para ir para o 
balneário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTL – Faculdade de Motricidade Humana 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora 

Estágio CERCI Lisboa 

Sessão de Actividade no Meio Aquático 08/02/2012 

Cliente: C.M., L.V., A.E., F.C. e S. 

domínio Nome 

exercício 

Descrição Obj. Esp. Materiais Estratégias Critério de 

exito 

duração Observação 

Comportament

al 

 

Social 

Ritual de 

entrada 

Os clientes 

devem se 

sentar no cais 

da piscina ate 

que lhes dê 

permissão para 

entrar na água. 

Aumentar a 

tolerância a 

tempos de 

espera. 

Cumprir regras. 

  -cumprir as 

regras e as 

ordens; 

-entrar sem 

recusas ou 

hesitações. 

  

Motor 

 

Comportament

o adaptativo 

Aquecimento Deslocações 

verticais a 

andar, a correr 

e depois a 

pular. Primeiro 

Promover a 

activação geral 

da 

musculatura. 

Trabalhar e 

 Reforço verbal. 

 

Demonstração 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Molhar-se até 

aos ombros. 

10 min. Todos os 

clientes 

realizaram os 

exercícios sem 

dificuldades. 



a andar 

normalmente e 

depois a andar 

de costas. 

melhorar a 

postura 

correcta nas 

deslocações 

verticais. 

Motor 
 
Comportament
o adapativo 

Actividade 1 Os clientes 
colocam-se a 
pares frente-a-
frente. 
Deslocam-se 
ao mesmo 
tempo aos 
saltos e depois 
de três saltos 
fazem imersão. 

Melhorar a 
técnica de 
imersão e 
respiração. 
Treinar a 
impulsão. 
Trabalhar em 
equipa e 
sincronia. 

 Reforço verbal. 
Apoio físico 

-Realizar 
imersão total. 
-Realização de 
imersão dos 
dois elementos 
ao mesmo 
tempo. 
-Dar 
saltos/impulso 

10 min. A actividade 
desenvolveu-se 
normalmente, 
com todos os 
clientes 
atingiram o 
objectivo. 
 

Motor 

 

Comportament
o adaptativo 

Actividade 2 Os clientes 
devem segurar 
o esparguete à 
sua frente com 
os braços 
esticados e 
realizar 
batimento de 
pernas de 
crawl. No 
próximo 
circuito os 
clientes devem 

Trabalhar 
batimento de 
pernas de 
crawl 

Esparguete 
Ilha 

Reforço verbal 

Ajuda verbal 

Ajuda física 

-Realizar a 
actividade sem 
pausas; 
-Realizar 
extensão 
completa das 
pernas; 
-Fazer 
batimento de 
pernas 
alternado e 
ritmado. 

10 min A C.M. realizou 
batimento de 
pernas 
enquanto 
mantinha uma 
postura 
correcta.  
A F.C. e a A.E. 
realizaram o 
exercício a 
pares, 
enquanto uma 
realizava 



colocar o 
esparguete 
atras das 
costas (a 
passar por 
baixo das 
axilas) e 
realizar 
batimento de 
pernas. 

O mesmo 
exercício 
utilizando 
como apoio 
físico as ilhas. 

batimento de 
pernas a outra 
puxava a ilha 
para facilitar o 
deslocamento. 
O L.V. realizou 
a actividade 
por pouco 
tempo. Depois 
de lhe ter sido 
dado uma bola 
aguentou mais 
tempo. 

Motor 

Cognitivo 

Atividade 3 Os clientes 
atiram arcos 
para a água. 
Esperam que 
submerjam e 
de seguida tem 
de ir burcas os 
seus arcos ao 
fundo da 
piscina 

Promover o 
controlo 
respiratório 

Arcos (com 
pesos) 

Reforço verbal -Imergir e 
recuperar o 
arco. 

10 min Todos os 
clientes 
conseguiram 
realizar o 
exercício 
correctamente. 
Apenas a C.M. 
precisava de 
ajuda física.  

Motor 

Comportament

Relaxação Os clientes 
deitam-se em 
decúbito dorsal 
em cima da 

Promover a 
relaxação 
corporal. 

Ilha Reforço verbal. 

Ajuda física 

-Tentar manter 
uma posição 
passiva. 

10 min Correu 
normalmente. 



o adaptativo ilha. moderada. 

Comportament

al 

Saída da 
piscina 

Os clientes 
devem sair 
pelas escadas, 
assim terão de 
mergulhar para 
passar de pista 
em pista até as 
escadas. 

Quando chegar 
ao cais deverá 
esperar que 
o/a monitor(a) 
o vá buscar 
para ir para o 
balneário 

Aumentar a 
capacidade de 
imersão 

 Reforço verbal 

Ajuda física 

  Correu 
normalmente. 

 

 

 

 

 

 



UTL – Faculdade de Motricidade Humana 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora 

Estágio CERCI Lisboa 

Sessão de Actividade no Meio Aquático 15/02/2012 

Cliente: C.M., L.V., A.E., F.C. e S. 

domínio Nome 

exercício 

Descrição Obj. Esp. Materiais Estratégias Critério de 

exito 

duração Observação 

Comportament

al 

 

Social 

Ritual de 

entrada 

Os clientes 

devem se 

sentar no cais 

da piscina ate 

que lhes dê 

permissão para 

entrar na água. 

Aumentar a 

tolerância a 

tempos de 

espera. 

Cumprir regras. 

  -cumprir as 

regras e as 

ordens; 

-entrar sem 

recusas ou 

hesitações. 

  

Motor 

 

Comportament

o adaptativo 

Aquecimento Deslocações 

verticais a 

andar, a correr 

e depois a 

pular. Primeiro 

Promover a 

activação geral 

da 

musculatura. 

Trabalhar e 

 Reforço verbal. 

 

Demonstração 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Molhar-se até 

aos ombros. 

10 min. Todos os 

clientes 

realizaram os 

exercícios sem 

dificuldades. 



a andar 

normalmente e 

depois a andar 

de costas. 

melhorar a 

postura 

correcta nas 

deslocações 

verticais. 

Motor 
 
Comportament
o adaptativo 

Atividade 1 Os clientes e as 
técnicas 
formam uma 
roda. A roda 
deve 
inicialmente 
rodar para a 
direita, depois 
da ordem da 
estagiária 
mudar de 
sentido ou 
realizar 
imersão. 

     Todos os 
clientes 
realizaram o 
exercício sem 
dificuldade. 

Motor 
 
Comportament
o adapativo 

Actividade 2 Os clientes 
colocam-se a 
pares frente-a-
frente. 
Deslocam-se 
ao mesmo 
tempo aos 
saltos e depois 
de três saltos 

Melhorar a 
técnica de 
imersão e 
respiração. 
Treinar a 
impulsão. 
Trabalhar em 
equipa e 
sincronia. 

 Reforço verbal. 
Apoio físico 

-Realizar 
imersão total. 
-Realização de 
imersão dos 
dois elementos 
ao mesmo 
tempo. 
-Dar 
saltos/impulso 

10 min. A actividade 
desenvolveu-se 
normalmente, 
com todos os 
clientes 
atingiram o 
objectivo. 
 



fazem imersão. 

Motor 

 

Comportament
o adaptativo 

Actividade 3 Os clientes 
devem segurar 
o esparguete à 
sua frente com 
os braços 
esticados e 
realizar 
batimento de 
pernas de 
crawl. No 
próximo 
circuito os 
clientes devem 
colocar o 
esparguete 
atras das 
costas (a 
passar por 
baixo das 
axilas) e 
realizar 
batimento de 
pernas. 

O mesmo 
exercício 
utilizando 
como apoio 
físico as ilhas. 

Trabalhar 
batimento de 
pernas de 
crawl 

Esparguete 
Ilha 

Reforço verbal 

Ajuda verbal 

Ajuda física 

-Realizar a 
actividade sem 
pausas; 
-Realizar 
extensão 
completa das 
pernas; 
-Fazer 
batimento de 
pernas 
alternado e 
ritmado. 

 Devido a um 
incidente na 
pista reservada 
às escolas, a 
sessão foi 
interrompida. 



Motor 

Comportament

o adaptativo 

Relaxação Os clientes 
deitam-se em 
decúbito dorsal 
em cima da 
ilha. 

Promover a 
relaxação 
corporal. 

Ilha Reforço verbal. 

Ajuda física 
moderada. 

- Tentar 
manter uma 
posição 
passiva. 

 Não realizado 

Comportament

al 

Saída da 
piscina 

Os clientes 
devem sair 
pelas escadas, 
assim terão de 
mergulhar para 
passar de pista 
em pista até as 
escadas. 

Quando chegar 
ao cais deverá 
esperar que 
o/a monitor(a) 
o vá buscar 
para ir para o 
balneário 

Aumentar a 
capacidade de 
imersão 

 Reforço verbal 

Ajuda física 

  Não realizado 

 

 

 

 



UTL – Faculdade de Motricidade Humana 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora 

Estágio CERCI Lisboa 

Sessão de Actividade no Meio Aquático 22/02/2012 

Cliente: C.M., L.V., A.E., F.C. e S. 

 

domínio Nome 

exercício 

Descrição Obj. Esp. Materiais Estratégias Critério de 

exito 

duração Observação 

Comportament

al 

 

Social 

Ritual de 

entrada 

Os clientes 

devem se 

sentar no cais 

da piscina ate 

que lhes dê 

permissão para 

entrar na água. 

Aumentar a 

tolerância a 

tempos de 

espera. 

Cumprir regras. 

  -cumprir as 

regras e as 

ordens; 

-entrar sem 

recusas ou 

hesitações. 

 A A.E. não foi. 

Motor 

 

Comportament

o adaptativo 

Aquecimento Deslocações 

verticais a 

andar e a 

correr 

Promover a 

activação geral 

da 

musculatura. 

 Reforço verbal. 

 

Demonstração 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Molhar-se até 

10 min. Todos os 

clientes 

realizaram os 

exercícios sem 



Trabalhar e 

melhorar a 

postura 

correcta nas 

deslocações 

verticais. 

aos ombros. dificuldades. 

Motor 
 
Comportament
o adapativo 

Actividade 1 Os clientes 
colocam-se a 
pares frente-a-
frente. 
Deslocam-se 
ao mesmo 
tempo aos 
saltos e depois 
de três saltos 
fazem imersão. 

Melhorar a 
técnica de 
imersão e 
respiração. 
Treinar a 
impulsão. 
Trabalhar em 
equipa e 
sincronia. 

 Reforço verbal. 
Apoio físico 

-Realizar 
imersão total. 
-Realização de 
imersão dos 
dois elementos 
ao mesmo 
tempo. 
-Dar 
saltos/impulso 

10 min. A actividade 
desenvolveu-se 
normalmente. 
O L.V. teve 
dificuldade em 
manter a 
concentração 
na tarefa. 

Motor 

 

Comportament
o adaptativo 

Actividade 2 Os clientes 
devem segurar 
o esparguete à 
sua frente com 
os braços 
esticados e 
realizar 
batimento de 
pernas de 
crawl. No 
próximo 
circuito os 

Trabalhar 
batimento de 
pernas de 
crawl 

Esparguete 
Ilha 

Reforço verbal 

Ajuda verbal 

Ajuda física 

-Realizar a 
actividade sem 
pausas; 
-Realizar 
extensão 
completa das 
pernas; 
-Realizar 
extensão 
completa do 
tronco 
-Fazer 

 A C.M. teve um 
bom 
desempenho, 
realizando 
batimento de 
pernas quando 
pedido. Não 
conseguiu 
realizar 
extensão 
completa do 
tronco. 



clientes devem 
colocar o 
esparguete 
atras das 
costas (a 
passar por 
baixo das 
axilas) e 
realizar 
batimento de 
pernas. 

Este exercício 
pode ser 
realizado com 
apoio físico das 
ilhas, caso o 
apoio dos 
esparguetes 
não for 
suficiente. 

batimento de 
pernas 
alternado e 
ritmado. 

O L.V. realizou 
o exercício na 
ilha e foi usado 
uma bola para 
captar a sua 
atenção e 
impedir que 
descesse da 
ilha.  
A F.C. executou 
os exercícios 
correctamente 
e com 
motivação. 

Motor 

Comportament

o adaptativo 

Relaxação Os clientes 
flutuam em 
decúbito dorsal 
com apoio dos 
esparguetes. 

Promover a 
relaxação 
corporal. 

Esparguete Reforço verbal. 

Ajuda física 
moderada. 

-Tentar manter 
uma posição 
passiva. 

 A C.M. e o L.V. 
não 
conseguiram 
relaxar. Com a 
C.M. foi 
adaptado 
outro exercício 
para promover 
a abdução das 
pernas. 



Comportament

al 

Saída da 
piscina 

Os clientes 
devem sair 
pelas escadas, 
assim terão de 
mergulhar para 
passar de pista 
em pista até as 
escadas. 

Quando chegar 
ao cais deverá 
esperar que 
o/a monitor(a) 
o vá buscar 
para ir para o 
balneário 

Aumentar a 
capacidade de 
imersão 

 Reforço verbal 

Ajuda física 

  Correu 
normalmente. 

 

 

 

 

 

 

 



UTL – Faculdade de Motricidade Humana 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora 

Estágio CERCI Lisboa 

Sessão de Actividade no Meio Aquático 29/02/2012 

Cliente: C.M., L.V., A.E., F.C. e S. 

domínio Nome 

exercício 

Descrição Obj. Esp. Materiais Estratégias Critério de 

exito 

duração Observação 

Comportament

al 

 

Social 

Ritual de 

entrada 

Os clientes 

devem se 

sentar no cais 

da piscina ate 

que lhes dê 

permissão para 

entrar na água. 

Aumentar a 

tolerância a 

tempos de 

espera. 

Cumprir regras. 

  -cumprir as 

regras e as 

ordens; 

-entrar sem 

recusas ou 

hesitações. 

  

Motor 

 

Comportament

o adaptativo 

Aquecimento Deslocações 

verticais a 

andar e a 

correr 

Promover a 

activação geral 

da 

musculatura. 

Trabalhar e 

 Reforço verbal. 

 

Demonstração 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Molhar-se até 

aos ombros. 

10 min. Correu 

normalmente. 



melhorar a 

postura 

correcta nas 

deslocações 

verticais. 

-Realizar 

impulsão  

Motor 
 
Comportament
o adapativo 

Actividade 1 Os clientes 
colocam-se a 
pares frente-a-
frente. 
Deslocam-se 
ao mesmo 
tempo aos 
saltos e depois 
de três saltos 
fazem imersão. 

Melhorar a 
técnica de 
imersão e 
respiração. 
Treinar a 
impulsão. 
Trabalhar em 
equipa e 
sincronia. 

 Reforço verbal. 
Apoio físico 

-Realizar 
imersão total. 
-Realização de 
imersão dos 
dois elementos 
ao mesmo 
tempo. 
-Dar 
saltos/impulso 

10 min. A actividade 
desenvolveu-se 
normalmente.  

Motor 

 

Comportament
o adaptativo 

Actividade 2 Os clientes 
devem segurar 
o esparguete à 
sua frente com 
os braços 
esticados e 
realizar 
batimento de 
pernas de 
crawl. No 
próximo 
circuito os 
clientes devem 

Trabalhar 
batimento de 
pernas de 
crawl 

Esparguete 
Ilha 

Reforço verbal 

Ajuda verbal 

Ajuda física 

-Realizar a 
actividade sem 
pausas; 
-Realizar 
extensão 
completa das 
pernas; 
-Realizar 
extensão 
completa do 
tronco 
-Fazer 
batimento de 

 A C.M. teve um 
bom 
desempenho. 
Não conseguiu 
realizar 
extensão 
completa do 
tronco. 
A F.C. e a A.E. 
executaram os 
exercícios 
correctamente 
e com 



colocar o 
esparguete 
atras das 
costas (a 
passar por 
baixo das 
axilas) e 
realizar 
batimento de 
pernas. 

Este exercício 
pode ser 
realizado com 
apoio físico das 
ilhas, caso o 
apoio dos 
esparguetes 
não for 
suficiente. 

pernas 
alternado e 
ritmado. 

motivação. 

Motor 

Comportament

o adaptativo 

Relaxação Os clientes 
flutuam em 
decúbito dorsal 
com apoio dos 
esparguetes. 

Promover a 
relaxação 
corporal. 

Esparguete Reforço verbal. 

Ajuda física 
moderada. 

-Tentar manter 
uma posição 
passiva. 

 A C.M. e o L.V. 
não 
conseguiram 
relaxar. 

Comportament

al 

Saída da 
piscina 

Os clientes 
devem sair 
pelas escadas, 
assim terão de 
mergulhar para 

Aumentar a 
capacidade de 
imersão 

 Reforço verbal 

Ajuda física 

  Correu 
normalmente. 



passar de pista 
em pista até as 
escadas. 

Quando chegar 
ao cais deverá 
esperar que 
o/a monitor(a) 
o vá buscar 
para ir para o 
balneário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTL – Faculdade de Motricidade Humana 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora 

Estágio CERCI Lisboa 

Sessão de Actividade no Meio Aquático 14/03/2012 

Cliente: C.M., L.V., A.E., F.C. e S. 

domínio Nome 

exercício 

Descrição Obj. Esp. Materiais Estratégias Critério de 

exito 

duração Observação 

Comportament

al 

 

Social 

Ritual de 

entrada 

Os clientes 

devem se 

sentar no cais 

da piscina ate 

que lhes dê 

permissão para 

entrar na água. 

Aumentar a 

tolerância a 

tempos de 

espera. 

Cumprir regras. 

  -cumprir as 

regras e as 

ordens; 

-entrar sem 

recusas ou 

hesitações. 

  

Motor 

 

Comportament

o adaptativo 

Aquecimento Deslocações 

verticais a 

andar e a 

correr 

Promover a 

activação geral 

da 

musculatura. 

Trabalhar e 

 Reforço verbal. 

 

Demonstração 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Molhar-se até 

aos ombros. 

10 min. Correu 

normalmente. 



melhorar a 

postura 

correcta nas 

deslocações 

verticais. 

-Realizar 

impulsão  

Motor 
 
Comportament
o adapativo 

Actividade 1 Os clientes e as 
técnicas 
formam uma 
roda. A roda 
deve 
inicialmente 
rodar para a 
direita, depois 
da ordem da 
estagiária 
mudar de 
sentido ou 
realizar 
imersão 

Melhorar a 
técnica de 
imersão e 
respiração. 
Treinar a 
impulsão. 
Trabalhar em 
equipa e 
sincronia. 

 Reforço verbal. 
Apoio físico 

-Realizar 
imersão total. 
-Realização de 
imersão dos 
dois elementos 
ao mesmo 
tempo. 
-Dar 
saltos/impulso 

10 min. A actividade 
desenvolveu-se 
normalmente.  

Motor 

 

Comportament
o adaptativo 

Actividade 2 Os clientes 
devem segurar 
o esparguete à 
sua frente com 
os braços 
esticados e 
realizar 
batimento de 
pernas de 

Trabalhar 
batimento de 
pernas de 
crawl 

Esparguete 
Ilha 

Reforço verbal 

Ajuda verbal 

Ajuda física 

-Realizar a 
actividade sem 
pausas; 
-Realizar 
extensão 
completa das 
pernas; 
-Realizar 
extensão 

 A C.M. teve um 
bom 
desempenho. 
Não conseguiu 
realizar 
extensão 
completa do 
tronco. 
A F.C. e a A.E. 



crawl. No 
próximo 
circuito os 
clientes devem 
colocar o 
esparguete 
atras das 
costas (a 
passar por 
baixo das 
axilas) e 
realizar 
batimento de 
pernas. 

Este exercício 
pode ser 
realizado com 
apoio físico das 
ilhas, caso o 
apoio dos 
esparguetes 
não for 
suficiente. 

completa do 
tronco 
-Fazer 
batimento de 
pernas 
alternado e 
ritmado. 

executaram os 
exercícios 
correctamente. 
O L.V. 
necessitou de 
ajuda física e 
de constante 
reforço verbal 
para o manter 
em tarefa. 

Motor 

Comportament

o adaptativo 

Relaxação Os clientes 
flutuam em 
decúbito dorsal 
com apoio dos 
esparguetes. 

Promover a 
relaxação 
corporal. 

Ilha Reforço verbal. 

Ajuda física 
moderada. 

-Tentar manter 
uma posição 
passiva. 

 A C.M. e o L.V. 
não 
conseguiram 
relaxar. O L.V. 
estava 
constantement
e a sair da ilha 



Comportament

al 

Saída da 
piscina 

Os clientes 
devem sair 
pelas escadas, 
assim terão de 
mergulhar para 
passar de pista 
em pista até as 
escadas. 

Quando chegar 
ao cais deverá 
esperar que 
o/a monitor(a) 
o vá buscar 
para ir para o 
balneário 

Aumentar a 
capacidade de 
imersão 

 Reforço verbal 

Ajuda física 

  Correu 
normalmente. 

 

 

 

 

 

 

 



UTL – Faculdade de Motricidade Humana 

Mestrado em Reabilitação Psicomotora 

Estágio CERCI Lisboa 

Sessão de Actividade no Meio Aquático 21/03/2012 

Cliente: C.M., L.V., A.E., F.C. e S. 

domínio Nome 

exercício 

Descrição Obj. Esp. Materiais Estratégias Critério de 

exito 

duração Observação 

Comportament

al 

 

Social 

Ritual de 

entrada 

Os clientes 

devem se 

sentar no cais 

da piscina ate 

que lhes dê 

permissão para 

entrar na água. 

Aumentar a 

tolerância a 

tempos de 

espera. 

Cumprir regras. 

  -cumprir as 

regras e as 

ordens; 

-entrar sem 

recusas ou 

hesitações. 

  

Motor 

 

Comportament

o adaptativo 

Aquecimento Deslocações 

verticais a 

andar e a 

correr 

Promover a 

activação geral 

da 

musculatura. 

Trabalhar e 

 Reforço verbal. 

 

Demonstração 

-Realizar a 

actividade sem 

pausas; 

-Molhar-se até 

aos ombros. 

10 min. Correu 

normalmente. 



melhorar a 

postura 

correcta nas 

deslocações 

verticais. 

-Realizar 

impulsão  

Motor 
 
Comportament
o adapativo 

Actividade 1 Os clientes e as 
técnicas 
formam uma 
roda. A roda 
deve 
inicialmente 
rodar para a 
direita, depois 
da ordem da 
estagiária 
mudar de 
sentido ou 
realizar 
imersão 

Melhorar a 
técnica de 
imersão e 
respiração. 
Treinar a 
impulsão. 
Trabalhar em 
equipa e 
sincronia. 

 Reforço verbal. 
Apoio físico 

-Realizar 
imersão total. 
-Realização de 
imersão dos 
dois elementos 
ao mesmo 
tempo. 
-Dar 
saltos/impulso 

10 min. A actividade 
desenvolveu-se 
normalmente.  

Motor 

 

Comportament
o adaptativo 

Actividade 2 Cada cliente 
tem um arco 
que devem 
atirar e esperar 
que 
submerjam. 
Depois do arco 
estar no fundo 
da piscina, os 

Promover o 
controlo 
respiratório 

Arcos (com 
pesos) 

Reforço verbal 

Ajuda verbal 

Ajuda física 

-Realizar a 
actividade sem 
pausas; 
-Realizar 
imersão 
 

 A C.M., A.E. e 
L.V. 
necessitaram 
de ajuda física 
para completar 
o exercício 



clientes devem 
mergulhar e ir 
buscar o arco 
ao fundo da 
piscina. 

Motor 

Comportament

o adaptativo 

Relaxação Os clientes 
flutuam em 
decúbito dorsal 
com apoio dos 
esparguetes. 

Promover a 
relaxação 
corporal. 

Esparguete Reforço verbal. 

Ajuda física 
moderada. 

-Tentar manter 
uma posição 
passiva. 

 A C.M. e o L.V. 
não 
conseguiram 
relaxar. 

Comportament

al 

Saída da 
piscina 

Os clientes 
devem sair 
pelas escadas, 
assim terão de 
mergulhar para 
passar de pista 
em pista até as 
escadas. 

Aumentar a 
capacidade de 
imersão 

 Reforço verbal 

Ajuda física 

  Correu 
normalmente. 

 

 

 

 

 


