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Planeamento 

Centro de Dia de Caselas – Sessão nº 7                      23-01-2012 
 

Momento da 
Sessão 

Atividade Objetivos Descrição Estratégias Material Duração 

Diálogo inicial 
“Palavras à 

solta” 

Promover a 
organização 
sequencial; 

Desenvolver a 
orientação temporal; 
Relembrar os nomes 

dos utentes. 

Após estarem sentados em círculo, iremos 
relembrar as atividades que foram feitas na 
semana anterior. Depois as estagiárias irão 

explicar o que será feito na sessão. De 
seguida, um utente irá dizer o dia em que 
nos encontramos, outro irá dizer o mês e 

outro irá dizer o ano, ficando a data colada 
numa cartolina.  

Mediatização do 

diálogo. 

Cadeiras; 
Cartolina; 
Números. 

10 min. 

Atividades 

“O espelho” 
Promover a 

autoestima e o 
autoconhecimento. 

Os utentes irão passar uns aos outros uma 
caixa com um espelho colado na tampa. 
Quando veem o seu reflexo no espelho 

têm de dizer uma coisa boa sobre a pessoa 
que estão a ver.   

Instrução verbal; 
Demonstração; 

Feedback verbal. 

Cadeiras; 
Caixa com 
espelho. 

20 min. 

“Números que 
mexem”  

Estimular a memória 
de trabalho; 

Desenvolver a 
motricidade global. 

  

As estagiárias inicialmente irão dizer os 
números de 1 a 4 e a ação que cada um 

simboliza (ex: 1 – bate palma). De seguida 
a estagiária irá dizer apenas o número ou a 

combinação de alguns dos números e os 
utentes terão de realizar os movimentos 

correspondentes a esse número. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 15 min. 
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Retorno à calma 
“Sentindo o 
meu corpo” 

Promover o controlo 
respiratório; 

Aprofundar o nível de 
relaxação mental; 

Expulsar as tensões 
interiores. 

Fazer três respirações lentas com a cabeça 
direita. Repetir o exercício com a cabeça 

inclinada para trás e depois para a frente. 
Realizar de seguida algumas respirações 
rápidas com a cabeça direita e terminar 

com algumas respirações lentas. Fechar os 
olhos e tomar consciência das sensações 

corporais. 
De seguida inspirar profundamente e 

erguer as mãos até ao rosto, tapando o 
nariz com os polegares. Reter o ar durante 

algum tempo, retirar então os dedos e 
expirar fortemente dobrando o tronco à 

frente. 
Repetir o exercício o exercício três vezes. 
Escutar o corpo sentindo as modificações, 

sobretudo ao nível abdominal. 

Instrução verbal. 
Cadeiras; 
Música. 

10 min. 

Diálogo final 
“Palavras à 

solta” 

Desenvolver a 
capacidade de 
memorização e 

sequencialização;  
Expressar a sua 

vivência pessoal. 

Todos sentados em círculo irão relembrar o 
que foi feito durante a sessão, dizendo 

quais as atividades que mais gostaram e as 
que menos gostaram, expressando o que 

vivenciaram nas mesmas. 

Instrução verbal; 
Feedback verbal. 

Cadeiras. 5 min. 

 
 


