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Relatórios das Sessões 

Data: 28-11-2011                                                                                            Sessão nº1 
Horário: 11h – 12h                             Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Lu., Ja., F., Al, Ma., G., Jg., A., J., 
C., Ca., Li. 

  
Esta sessão estava planeada para dia 21 de Novembro, mas visto nesse dia já haver 
outra atividade o início das sessões de psicomotricidade teve de ser adiado para o dia 28 
de Novembro de 2011. 
 
A sessão iniciou-se com o diálogo inicial onde a estagiária se apresentou e explicou 
como irão decorrer as sessões de psicomotricidade, a sua regularidade e os seus 
objetivos. De seguida perguntou-se aos utentes em que dia, mês e ano se encontravam, 
assim como o dia da semana. Há medida que iam respondendo a essas questões iam 
preenchendo uma cartolina (cartolina calendário) com os números referentes a essas 
respostas.  
 
De seguida passámos à atividade “Balão dos nomes”. Esta atividade tinha como objetivo 
conhecer os utentes, apresentarmo-nos e permitir que estes se conhecessem melhor uns 
aos outros. Houve alguns utentes que demonstraram dificuldade em dizer atividades que 
gostam de fazer, servindo-se dos exemplos dos outros ou das estagiárias. 
 
Seguiu-se a atividade “Imagem na minha mão” em que os utentes desenharam o 
contorno da sua mão e escreveram cinco das suas qualidades. Nesta atividade houve 
vários utentes que tiveram dificuldade em dizer cinco das suas qualidades tendo por isso 
sido pedido aos restantes utentes que ajudassem dizendo qualidades que achavam que 
o utente tem. A Sra. C. foi a única que não conseguiu dizer uma qualidade que 
considerava ter, não aceitando as qualidades que os restantes utentes lhe diziam que 
possuía, mostrando uma baixa autoestima.  
 
No retorno à calma os utentes, ao som de uma música, realizaram algumas respirações 
profundas enquanto faziam movimentos ascendentes e descendentes com os membros 
superiores, alternando entre esquerda e direita. Alguns dos utentes não realizaram os 
movimentos completos devido a limitações físicas enquanto outros necessitaram de 
ajuda física em alguns movimentos.  
 
Por fim, os utentes relembraram o que foi feito durante a sessão e expressaram a sua 
opinião em relação a esta. O Sr. J. necessitou de um maior acompanhamento por parte 
da estagiária visto ter perdido a visão à pouco tempo e ainda se estar a adaptar. 
 
 
Data: 05-12-2011                                                                                            Sessão nº2 
Horário: 11h – 12h                             Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, An., Lu., Ja., F., Al, Ma., G., J., C., 
Ca., Li. 

  
Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos início à sessão desta 
semana. Para começar, revemos o que foi feito na sessão anterior e preenchemos a 
cartolina calendário. A maior dificuldade para os utentes foi identificar qual o dia do mês e 
o ano em que estamos, tal como o foi na primeira sessão.  
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Passado este primeiro momento da sessão começamos as atividades. A primeira foi o 
jogo do stop. Nesta atividade os utentes estavam em círculo e após ser escolhida uma 
categoria (animais, flores, países, …) cada um tinha que dizer um exemplo da mesma, 
mas apenas quando tivessem o balão na mão, e não podiam repetir exemplos. Os 
utentes divertiram-se imenso, mostraram-se muito participativos e alegres. No entanto, 
existiram algumas dificuldades por parte da Ma., da Ja. e da An. em lembrarem-se do 
que tinha sido dito anteriormente, o que levava a que elas repetissem muitas vezes o que 
já tinha sido dito. Por outro lado, a F. e a G. lembraram-se de animais que ninguém se iria 
lembrar de dizer, o que foi muito bom até para incentivar os outros utentes a pensar e a 
manterem-se focados na atividade.  
 
A segunda atividade foi o jogo da onda. Frente a frente os utentes formaram pares e a 
cada par foram distribuídas duas fitas azuis, que teriam que segurar pelas pontas. Ao 
som da canção do mar de Dulce Pontes, teriam que movimentar essas fitas segundo as 
instruções das estagiárias. Para alguns utentes foi difícil realizar os movimentos 
indicados, principalmente aqueles que obrigavam os utentes a levantar os braços acima 
da cabeça por isso, a meio da atividade, deixámos ao critério de cada par o movimento 
que iriam realizar, para que este se adaptasse às limitações de cada um. O J. teve 
dificuldade sobretudo devido à sua cegueira, mas não desistiu de realizar a tarefa, 
contando com a ajuda do seu par. A F. e a G. apenas realizaram movimentos com um 
dos braços, neste caso o direito, devido à monoplegia esquerda que ambas apresentam. 
Apesar de todas as dificuldades que apareceram durante a atividade, os utentes 
gostaram e mostraram-se motivados para realizar o que lhes era pedido. 
No retorno à calma, colocou-se uma música com o som das ondas e distribuiu-se balões 
por todos os utentes. Foram depois realizados alguns exercícios respiratórios com o 
auxílio do balão. Os utentes aderiram muito bem à atividade e mostraram-se mais 
descontraídos no fim da mesma.  
 
Terminada a relaxação, revemos o que foi feito durante a sessão e finalizámos a mesma 
com as despedidas habituais. De salientar que as utentes Ma., An., Ja., Li. e Ca. tiveram 
dificuldades na revisão do que fora feito durante a sessão, tendo sido necessário dar 
pequenas pistas para chegarem á resposta correta.  
 
 
Data: 12-12-2011                                                                                                 Sessão nº3 
Horário: 11h – 12h                                 Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, An., Lu., Ja., F., Ma., G., J., C., Li 
  
Após todos os utentes estarem sentados em círculo demos início à sessão desta 
semana. Para começar, revemos o que foi feito na sessão anterior e preenchemos a 
cartolina calendário. A maior dificuldade para os utentes foi identificar qual o dia do mês e 
o ano em que estamos, tal como o foi nas primeiras sessões.  
 
Esta sessão foi direcionada para a avaliação dos utentes e, para esse efeito foi utilizado 
um protocolo de avaliação elaborado pelas estagiárias, com recurso a 5 instrumentos de 
avaliação, o “Elderly Assessment System (EASYCare)”, o “Mini Mental State Examination 
(MMSE)”, o “World Health Organization Disability Assessment Schedule II (WHODAS II)”, 
o “Examen Géronto Psychomoteur (EGP)” e o “World Health Organization Quality of Life 
(WHOQOL-BREF)”. 
Para que a avaliação não se tornasse maçuda realizámos diferentes provas, com cariz 
lúdico.   
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A primeira atividade, que pretendia avaliar a motricidade fina, consistia em colocar uma 
peça de plástico, neste caso uma tampa, num ferro de espetada. Cada utente, na sua 
vez, teria que colocar essa tampa, já furada, no menor tempo possível. Para não ser 
apenas uma questão de colocar tampas no ferro dissemos que eles iriam realizar a 
espetada da psicomotricidade, uma vez que cada tampa tinha uma letra, para que 
posteriormente pudéssemos tirar uma foto e colocar na nossa cartolina calendário. A F., a 
G. e o J. necessitaram de apoio físico para segurar o ferro devido às suas limitações 
físicas, mas conseguiram colocar a tampa sem esforço. A Ma. e a Lu. tinham as mãos a 
tremer e foi necessário fazerem mais força para conseguirem colocar a tampa. Apenas a 
F. e a C. demoraram mais de 20 segundos a colocar a tampa. 
 
A segunda tarefa pretendia avaliar a noção de ritmo dos utentes. A estagiária iria bater 
palmas, de costas voltadas para os utentes, às quais os utentes deveriam prestar 
atenção para depois reproduzirem o que foi ouvido. Seriam realizadas 4 sequências com 
diferentes graus de complexidade, intervaladas pela reprodução dos utentes. 
 Para os incentivar a concentrarem-se referimos que eles iriam aprender uns ritmos para 
depois acompanharem a música que ia tocar, de forma a funcionarem como uma banda, 
sendo que quem quisesse dançar podia fazê-lo. 
Foi um pouco difícil para os utentes realizarem os ritmos corretos, sendo que apenas a C. 
acertou 3 dos 4 ritmos possíveis, a Ja., a F., a Ma. e o J. conseguiram acertar 2 dos 4 
ritmos e a Lu., a G., a Li. e a An. 1 ritmo dos quatro possíveis.  
 
Acabada esta atividade passámos ao preenchimento do protocolo. Cada estagiária ficou 
com três utentes de forma a ajudar em tudo o que necessitassem, e foram muitas as 
ajudas dadas porque alguns não sabem ler, outros interpretavam mal as perguntas e 
tínhamos ainda o J. e a An. que não veem. Como estava muito demorado, tivemos a 
ajuda de um voluntário que apoiou a Li., a Lu. e a C.  
Após o preenchimento do protocolo passámos para a última atividade.  
 
A última atividade pretendia avaliar a noção corporal dos utentes através da nomeação 
de várias partes do corpo (cabelos, palma da mão, tornozelo, coxa, joelho, pescoço 
orelha, nuca, barriga, pálpebra) conforme a instrução da estagiária. Todos os utentes, a 
exceção da Li. que apenas acertou 7 partes do corpo, obtiveram o resultado máximo, 
sem grande dificuldade, conseguindo identificar 8 a 10 partes do corpo corretamente.  
Para terminar a sessão falámos um pouco sobre o que tínhamos feito e a maioria dos 
utentes já não se lembravam da atividade ligada ao ritmo, retendo apenas o 
preenchimento do protocolo como única atividade, talvez devido ao tempo dispensado na 
mesma.  
Por fim, acompanhámo-los à sala de convívio e despedimo-nos deles. 
 
Data: 2-01-2012                                                                                                 Sessão nº4 
Horário: 11h – 12h                                 Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, J., Lu., G., Li., Ma., Ca., Ja., F., C. e 
An.  
 
Como é habitual, após cumprimentarmos os utentes que estão na sala de convívio, 
fomos preparar os materiais para a sessão. Após a preparação do material fomos buscar 
as utentes, à sala de convívio, para darmos início à nossa sessão. Neste dia a Ma. e Ca. 
não queriam ir à sessão por isso foi preciso conversar um pouco com elas e persuadi-las. 
Foi difícil mas conseguimos levá-las para a sessão, assim como aos restantes utentes.  
Assim que nos sentámos em roda, perguntámos como tinha sido o fim-de-semana, 
explicámos o que íamos fazer e começamos a preencher a cartolina calendário, que 
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despertou algumas dificuldades nos utentes Ma., Ca., J. e Li.. As principais dificuldades 
prendem-se com a identificação do dia e do ano em que estamos.  
 
Terminado este momento inicial passámos às nossas atividades. A primeira foi a 
“Movendo com a música”, onde os utentes teriam que seguir o ritmo da música que 
estava a tocar usando o corpo como instrumento para acompanhar esse ritmo. Esta 
atividade não correu muito bem pois os utentes não conseguiram perceber o que era 
preciso fazer, demonstrando ter um fraca noção rítmica. Apesar de dançarem com a 
música, e até a cantarem, não conseguiram fazer ritmo/som com o próprio corpo para a 
acompanhar. No entanto, a dança que alguns fizeram foi importante e fazia parte dos 
nossos objetivos.  
 
Terminada esta primeira atividade passámos à seguinte, ao jogo “Quem sabe, sabe!”. 
Este jogo foi desenvolvido pela Dr.ª Rita teles e pretende trabalhar a estimulação da 
memória, a atenção, a concentração, a compreensão verbal, a coordenação psicomotora, 
a abstração lógica, a tomada de decisão individual e em grupo, a potenciação das redes 
de interação social e valorização da sabedoria popular. Este jogo é composto por 90 
cartões com perguntas de cultura popular sobre provérbios, curiosidades, geografia, 
adivinhas, canções populares e gastronomia regional. A cada resposta certa corresponde 
um cartão e o jogo é ganho pela equipa que conseguir acumular o maior número de 
cartões. Para começarmos o jogo dividimos então o grupo em duas equipas, a do J., da 
Lu., da G., da Li. e da Ma., e a equipa da Ca., da Ja., da F., da C. e da An..  
Durante o jogo não houve grandes dificuldades, os utentes conseguiram responder ao 
que lhes era pedido, sendo que a categoria de que gostavam mais era a dos provérbios, 
mas também era essa a mais difícil. A Lu. e a Li. foram as que mais dificuldades tiveram 
e a G. a que menos dificuldades apresentou, acertando em todas as perguntas que lhe 
eram destinadas. A equipa vencedora foi a da G., mas no geral todos estiveram 
motivados, participativos e divertidos, o que permitiu a aprendizagem de coisas novas, ou 
a revisão de algo que já não se lembravam. Terminado este jogo passámos á relaxação.  
 
A relaxação consistiu na leitura de um texto, através do qual os utentes, mantendo os 
olhos fechados, iriam imaginar que vivenciavam as situações descritas. Não correu muito 
bem pois a maioria não se focava no que era lido, ficando com os olhos abertos a 
olharem uns para os outros. Apesar dos nossos pedidos para se manterem 
concentrados, os utentes não o fizeram, brincando até com algumas das situações lidas, 
o que tornou impossível a realização da relaxação, terminando assim a mesma. 
 
Após a relaxação, e para terminar a sessão, revimos o que foi feito durante a mesma, 
acompanhámos as utentes à sala de convívio e arrumámos todos os materiais, 
despedindo-nos de seguida de todos os utentes e funcionários.  
 
 
Data: 9-01-2012                                                                                                 Sessão nº5 
Horário: 11h – 12h                                 Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, G., Li., Ma., Lu., Ca., J., F., C. e An.  
 
Quando chegámos, e depois de cumprimentarmos todos os utentes que estavam na sala 
de convívio, fomos para a zona do refeitório preparar os materiais para a sessão. Assim 
que terminámos a preparação dos materiais fomos buscar as utentes à sala de convívio, 
e como acontece às vezes foi preciso insistir com a C., a Ca. e a Ma. para virem a 
sessão. Os restantes vieram de bom grado. 
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Assim que nos sentámos em roda, perguntámos como tinha sido o fim-de-semana, para 
algumas foi passado em casa, outras foram passear com a família, explicámos o que 
íamos fazer e começamos a preencher a cartolina calendário. As dificuldades para 
identificar a data correta foram apresentadas pelas utentes Lu., Ma. e An. que só depois 
de uma pequena ajuda conseguiram dizer a data corretamente.  
 
Terminado este momento inicial passámos à nossa primeira atividade, a “Era uma vez”. 
Nesta atividade os utentes teriam que contar uma história. A estagiária começaria por 
dizer “Era uma vez” e os utentes teriam que continuar a história, sendo que cada um 
acrescentava uma parte a essa história, seguindo a lógica da mesma. A primeira história 
foi sobre um gato que subiu a um telhado, caiu e morreu e que depois de ser enterrado 
ressuscitou. Esta história foi um pouco soturna e houve utentes que não concordaram 
com ela. Por exemplo a F. disse logo que não era possível os animais ou pessoas 
ressuscitarem por isso não tinha sentido ter isso na história, o que a levou a mudar o 
rumo da mesma, dizendo que os outros gatos foram ao funeral e depois fizeram uma 
festa porque o gato que morreu era muito alegre e pediu isso. A Lu. “matou” sempre o 
gato, por mais que nós lhe pedíssemos um final mais feliz.  
A outra história foi sobre uma família muito numerosa, que também era muito pobre, e 
por isso as crianças tinham que trabalhar para a ajudar os pais. As crianças foram 
crescendo, tiraram os seus cursos e constituíram uma nova família, onde os avós 
estavam presentes e eram apoiados pelos netos de quem tinham muito orgulho. Nesta 
história foi possível verificar uma maior entrega dos utentes já que se identificaram com a 
mesma. A Lu. continuou com o seu pessimismo, já que queria que os pais morressem, 
enquanto a Ca. fez sempre o final feliz da história, tanto nesta como na anterior. Nesta 
atividade a Li. foi quem maiores dificuldades apresentou pois não conseguia acrescentar 
partes à história, enquanto os restantes utentes conseguiram participar ativamente, sem 
dificuldades e muito motivados.  
 
A segunda atividade foi a “Emoções da minha vida”. Nesta atividade distribuímos a cada 
utente uma folha A3 dividida em quatro partes. Cada parte correspondia a um 
sentimento, mais concretamente à felicidade, à tristeza, ao orgulho e à zanga. O que os 
utentes teriam que fazer era desenhar ou escrever uma situação, em cada parte, em que 
se tivessem sentido assim. Na parte de se sentirem felizes, todos os utentes escreveram 
que foi o dia do casamento, à exceção da C. que não sabia dizer nada. Só depois de 
alguma insistência, e ajuda, conseguiu dizer que era quando a chamavam pelo diminutivo 
do seu nome. Na tristeza todos responderam ser o falecimento do marido, à exceção da 
An. que disse ter ficado triste quando no Natal passado a filha e o genro não lhe deram 
prenda. No orgulho todos responderam que tinham orgulho dos filhos ou dos netos e de 
tudo o que eles conseguiram fazer, à exceção da An. que respondeu ter orgulho de ter 
feito a 1ª comunhão. Por último, quando se referiram ao que os deixava zangados, os 
utentes variaram as respostas entre a falta de respeito e a sobrevivência difícil face à 
crise que atravessamos. Depois de todos terem partilhado os seus sentimentos fizemos 
uma pequena reflexão em grupo. 
 
Terminada esta atividade, e como já não havia tempo para realizar a relaxação prevista, 
fizemos apenas algumas inspirações e expirações e uma pequena massagem   
 
Após a mini relaxação, e para terminar a sessão, revimos o que foi feito durante a 
mesma, acompanhámos as utentes à sala de convívio e arrumámos todos os materiais, 
despedindo-nos de seguida de todos os utentes e funcionários.  
 
Data: 16-01-2012                                                                                                 Sessão nº6 
Horário: 11h – 12h                                 Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
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Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Jo., J., Lu., G., Li., Ma., Ca., Ja., F., 
C. e An.  
 
Como é habitual, após cumprimentarmos os utentes que estão na sala de convívio, 
fomos preparar os materiais para a sessão. Após a preparação do material fomos buscar 
as utentes, à sala de convívio, para darmos início à nossa sessão. Neste dia não foi 
necessário persuadir os utentes a participarem na sessão já que todos eles vieram de 
bom grado. Fora os utentes habituais, tivemos a presença de um novo utente, o Jo. que, 
tal como o J., tem deficiência visual. 
Assim que nos sentámos em roda, e depois de nos apresentarmos e explicarmos o que 
eram as sessões ao J., perguntámos como tinha sido o fim-de-semana, explicámos o que 
íamos fazer e começamos a preencher a cartolina calendário, que despertou algumas 
dificuldades nas utentes Ma., Li. e Lu.. 
 
Após este momento inicial passámos às atividades da sessão e a primeira foi a “bola no 
cesto”. Nesta atividade demos a cada utente uma bola de ping pong com o nome dele 
escrito. Para começarmos a atividade pusemos uma música e assim que ela parasse os 
utentes teriam que tentar acertar com a bola num cesto que estava colocado no centro da 
roda. Quem acertasse podia responder a uma pergunta, que podia ser de vários temas, e 
se acertasse ganhava o cartão da pergunta. No fim do jogo ganhava quem tivesse mais 
cartões. Esta foi uma atividade muito engraçada, que divertiu os utentes. Durante todo o 
jogo, os utentes mostraram-se motivados e participativos. O J. e o Jo., devido à sua 
deficiência visual, tiveram mais dificuldade por isso ajudámo-los através de indicações de 
esquerda e direita, com mais ou menos força e para cima ou para baixo. Os restantes 
utentes não tiveram dificuldade e, apesar de alguma batotice por parte da Lu. e da C., 
conseguiram acertar várias vezes no cesto. No fim a vencedora foi a G. que se mostrou 
muito contente.   
 
A segunda atividade foi a “Roupa na memória”. Para esta atividade dividimos o grupo em 
duas equipas. Em cada equipa foi escolhida uma pessoa para servir de modelo, ou seja, 
os restantes elementos da equipa teriam que olhar para ela e decorar o que ela tinha 
vestido, inclusive a cor das peças de vestuário. Tinham um minuto para conseguirem 
decorar o maior número de peças possível, após o qual escondíamos a pessoa com uma 
manta e fazíamos perguntas sobre a roupa. Ganhava a equipa que conseguisse 
identificar o maior número de peças. Esta foi uma atividade que os utentes conseguiram 
realizar sem grandes dificuldades, apenas um ou outro erro na cor das peças, porque na 
generalidade conseguiram responder bem, até às perguntas mais difíceis como o número 
de pulseiras que a utente tinha. Durante a atividade os utentes mostraram-se 
participativos, atentos e motivados, o que facilitou em muito a tarefa. Terminada esta 
atividade passámos à relaxação.  
 
A relaxação, que teve por base exercícios de Sofrologia, correu bem e os utentes 
conseguiram atingir os objetivos pretendidos. Apesar disso, houve alguns exercícios que 
foram difíceis de realizar, principalmente para a G. e para a F., que mesmo assim não 
desistiram e continuaram a tarefa.  
 
Após a relaxação, e para terminar a sessão, revimos o que foi feito durante a mesma, 
acompanhámos as utentes à sala de convívio e arrumámos todos os materiais, 
despedindo-nos de seguida de todos os utentes e funcionários.  
 
 
Data: 23-01-2012                                                                                                 Sessão nº7 
Horário: 11h – 12h                                 Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
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Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Lu., G., Li., Ma., Ca., Ja., F. e Dr.ª 
Teresa 
 
Nesta sessão tivemos, pela primeira vez, a presença de uma psicóloga, a Dr.ª Teresa, 
que pediu à Dr.ª Paula se podia assistir às nossas sessões. Perante o consentimento 
dela e do nosso, a Dr.ª Teresa começará a ser uma presença assídua, e ativa, nas 
nossas sessões. Deste relatório em diante passarei a referi-me à Dr.ª Teresa apenas 
como Teresa. 
 
Quando chegámos, e depois de cumprimentarmos todos os utentes que estavam na sala 
de convívio, fomos para a zona do refeitório preparar os materiais para a sessão. Assim 
que terminámos a preparação dos materiais fomos buscar os utentes à sala de convívio 
e, como acontece às vezes, foi preciso insistir com a C. e a Ma. para virem a sessão. Os 
restantes vieram de bom grado. 
 
Assim que nos sentámos em roda, perguntámos como tinha sido o fim de semana 
explicámos o que íamos fazer e começamos a preencher a cartolina calendário. As 
dificuldades para identificar a data correta foram apresentadas pelas utentes Ja. e Ma., 
que chegaram ainda a responder que estávamos em 1976, mostrando-se alheadas da 
realidade em que vivem. Depois de termos conseguido com que elas dissessem a data 
avançamos para a primeira atividade que foi o jogo “O espelho”.  
 
Nesta atividade tínhamos uma caixa com uma tampa, onde estava colado um espelho. 
Antes de darmos a caixa aos utentes, explicámos que na tampa dessa caixa estava 
colada uma foto de alguém que é muito importante e especial e, o que eles teriam que 
fazer era levantar essa tampa, olhar para a foto e, sem dizer nada aos outros, dizer 
qualidades dessa pessoa tão importante. Os utentes gostaram imenso da atividade, 
apesar de alguns apresentarem dificuldades na expressão de qualidades suas. A maioria 
dos utentes, antes de verem que era um espelho, pensavam que a fotografia que estava 
colada na tampa era a da T., uma funcionária do Centro de Dia que todos adoram. 
Quando abriam a caixa e viam a cara deles começavam a sorrir, ou diziam logo que não 
sabiam e, os que já tinham feito à atividade riam-se com os que a estavam a fazer. A Ca. 
conseguiu enumerar várias qualidades suas sem dificuldade, a F. e G. também, a Lu. 
começou a rir-se e precisou da nossa ajuda pois estava quase a dizer que era ela, e a 
Ma. e a Li. foram as que mais dificuldades tiveram pois não sabiam o que dizer sobre 
elas.  
 
A segunda atividade foi o jogo “Números que mexem”. Neste jogo usámos os números de 
1 a 4 e dissemos que a cada número correspondia um movimento, que exemplificámos. 
O que os utentes teriam que fazer era realizar o movimento correspondente ao número, 
ou sequência de números, que dizíamos. Foi complicado para os utentes decorarem os 
movimentos e associá-los aos números, tornando-se esta uma tarefa muito complexa. A 
Ma. raramente acertava num movimento, a Li. não se mexia, a Ca. e a G. foram as que 
mais movimentos acertaram e as restantes utentes seguiam os movimentos destas após 
elas os realizarem.  
Terminada esta tarefa passámos à relaxação. 
 
A relaxação, que teve por base exercícios de Sofrologia, correu bem e os utentes 
conseguiram atingir os objetivos pretendidos.  
 
Após a relaxação, e para terminar a sessão, revimos o que foi feito durante a mesma, 
acompanhámos as utentes à sala de convívio e arrumámos todos os materiais, 
despedindo-nos de seguida de todos os utentes e funcionários.  
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Data: 30-01-2012                                                                                                 Sessão nº8 
Horário: 11h – 12h                                 Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Lu., G., Li., Ma., Ca., Ja., F., C., An., 
J. e Teresa 
 
Nesta sessão contámos com a presença da Teresa.  
 
Quando chegámos, e depois de cumprimentarmos todos os utentes que estavam na sala 
de convívio, fomos para a zona do refeitório preparar os materiais para a sessão. Assim 
que terminámos a preparação dos materiais fomos buscar as utentes à sala de convívio, 
e como acontece às vezes foi preciso insistir com a C., a Ca. e a Ma. para virem a 
sessão. A Ma. sempre que nos vê a chegar, ainda antes de nos dar os bons dias, diz logo 
que não quer ir à sessão, por isso é tão difícil persuadi-la. Os restantes vieram de bom 
grado. 
 
Assim que nos sentámos em roda, perguntámos como tinha sido o fim-de-semana, para 
algumas foi passado na cama porque estiveram doentes, outras foram passear com a 
família, explicámos o que íamos fazer e começamos a preencher a cartolina calendário. 
As dificuldades para identificar a data correta foram apresentadas pelas utentes Lu., Ma. 
e An. que só depois de uma pequena ajuda conseguiram dizer a data corretamente.  
 
Terminado este momento inicial passámos à primeira atividade, a “Corrida das Garrafas”. 
Nesta atividade cada utente tinha uma garrafa atada com um cordel a um conjunto de 
palhinhas, que faziam a vez de um pau, a uma distância aproximadamente de 5 metros. 
O que eles tinham que fazer era enrolar esse cordel em volta das palhinhas até que 
conseguissem que a garrafa chegasse ao pé deles e não houvesse mais cordel para 
enrolar. Os utentes divertiram-se muito e mostraram ser bastante competitivos. O J., 
como não vê, teve uma pequena ajuda da nossa parte e a An., apesar de não ver bem e 
de ter um braço partido, não quis a nossa ajuda e enrolou o cordel sozinha, usando 
apenas uma mão, mostrando-se persistente. Apesar de ter sido a última a terminar não 
desistiu. A G. e a F., apesar de também só poderem usar um dos braços, não desistiram, 
inclusive a G. ficou em segundo lugar nas duas rondas. A vencedora das duas rondas foi 
a C. que ganhou uma caixinha de madeira que tínhamos levado para dar como prémio. O 
importante foi que todos os utentes, como dificuldade ou não, divertiram-se, trabalharam 
e atingiram os objetivos desta tarefa.  
 
A segunda atividade foi o jogo “O que desapareceu?”. Nesta atividade colocámos vários 
objetos em cima de uma mesa que, depois dos utentes os decorarem, tapávamos com 
um pano e retirávamos um para que eles pudessem identificar o objeto em falta. Sempre 
que tirávamos um objeto acrescentávamos posteriormente mais dois objetos ao conjunto, 
tornando a tarefa mais difícil. Esta foi uma atividade apreciada por todos os utentes, à 
exceção do J. e da An. que devido às suas limitações visuais não puderam participar. 
Esta foi uma tarefa fácil para a maioria dos utentes, à exceção da Ja. e da Li. que 
raramente conseguiram identificar o objeto em falta. 
 
A terceira atividade foi o “Jogo dos pares”. Neste jogo, tínhamos doze pares de cartas 
com diferentes motivos, que iriam ser virados ao contrário numa mesa. O que os utentes 
teriam que fazer era descobrir onde estavam os pares. Quando isso acontecia essas 
cartas saiam do jogo. Esta foi uma atividade que se mostrou muito complexa para os 
utentes que não conseguiram encontrar com facilidade os pares. A Ja. não teve atenção 
nenhuma e várias vezes virou a mesma carta, mostrando que não consegue reter na 
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memória as informações disponíveis, tal como a Ma., que apenas acertou num par por 
ser o último em jogo e por ser a vez dela de jogar. A Ca. e a G. foram as que mais 
atenção tiveram no jogo, encontrando, cada uma, 3 dos 12 pares disponíveis. A Lu. 
encontrou 2 pares, apesar das suas dificuldades em reter a informação e a Li. e a C. 
encontraram os restantes por pura sorte. Apesar das dificuldades os utentes gostaram da 
atividade. 
 
Como a terceira atividade demorou mais que o esperado, não foi possível realizar a 
relaxação, tendo ficado pendente para a próxima sessão.  
 
Para terminar a sessão, revimos o que foi feito durante a mesma, acompanhámos as 
utentes à sala de convívio e arrumámos todos os materiais, despedindo-nos de seguida 
de todos os utentes e funcionários.  
 
 
Data: 06-02-2012                                                                                                 Sessão nº9 
Horário: 11h – 12h                                 Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, An., Ca., Ja., J., G., Li., C., Lu., F. e 
Teresa 
 
Nesta sessão contámos com a presença da Teresa.  
 
Quando chegámos, e depois de cumprimentarmos todos os utentes que estavam na sala 
de convívio, fomos para a zona do refeitório preparar os materiais para a sessão. Assim 
que terminámos a preparação dos materiais fomos buscar as utentes à sala de convívio, 
e como acontece às vezes foi preciso insistir com a C. e Ca. para virem a sessão. A Ma. 
não quis mesmo vir e as restantes vieram de bom grado. 
 
Assim que nos sentámos em roda, perguntámos como tinha sido o fim-de-semana, 
explicámos o que íamos fazer e começamos a preencher a cartolina calendário. As 
dificuldades para identificar a data correta foram apresentadas pelas utentes Ja., Lu. e 
An. que só depois de uma pequena ajuda conseguiram dizer a data corretamente.  
 
Terminada a nossa conversa demos início às nossas atividades. A primeira foi a “Eu 
conheço”. Nesta atividade as utentes teriam que se sentar em círculo mas de costas 
voltadas. Depois de estarem assim sentadas, eu escolhi uma das utentes para começar o 
jogo, neste caso a Ca.. O que a Ca. teria que fazer era dizer que tinha uma amiga na 
roda que apresentava certas qualidades, físicas ou psicológicas, e quando essa pessoa 
adivinhasse quem era teria que dizer “eu sou a amiga que estás a falar”, voltando-se para 
o centro da roda e escolhendo outra pessoa para descrever. No início foi complicado os 
utentes perceberem o que tinham que fazer, tivemos mesmo que demonstrar. E mesmo 
depois disso houve pessoas que, apesar de se reconhecerem no que estava a ser dito, 
não diziam nada. Outra dificuldade apresentada pelos utentes foi a capacidade de dar 
elogios, já que era difícil para eles dizer algo sobre outra pessoa. O que mais se ouviu foi 
o ser simpática, amiga, solidária e carinhosa. A Ca., a G. e a F. foram quem menos 
dificuldades apresentaram. Para o J. e para a An. foi complicado porque eles não veem 
mas mesmo assim tentaram, e com alguma ajuda nossa conseguiram participar 
corretamente.  
 
A segunda atividade foi a “Cheiros e Sabores”. Nesta dividimos o grupo em duas equipas. 
Cada elemento da equipa, com os olhos vendados, iria provar, cheirar ou tocar em algo e 
teria que ser capaz de identificar o que era. Ganhava a equipa que mais coisas 
acertasse. Não foi possível ter um vencedor, já que as equipas empataram, mas os 
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utentes divertiram-se com esta atividade, estimularam os seus sentidos e ficaram mais 
alegres com as brincadeiras que os objetos ou alimentos permitiram fazer. Não houve 
grandes dificuldades na identificação dos objetos/alimentos, no entanto houve quem 
falhasse. Por exemplo, a Ca. não conseguiu identificar o cheiro do alho em pó e a C. não 
conseguiu identificar o caril. Por outro lado, a An. provou e identificou a clementina sem 
problema, pedindo inclusive para a comer toda, a Lu. identificou a caneta, a G. identificou 
o vinagre e o J. identificou a embalagem da pasta de dentes.  
 
Terminada a segunda atividade passámos à relaxação que tinha ficado pendente na 
sessão anterior. Esta teve por base alguns exercícios do método de Sofrologia, tendo 
sido fácil de executar. As utentes conseguiram cumprir o que lhes era pedido atingindo 
assim os objetivos desta tarefa. 
Para terminar a sessão, revimos o que foi feito durante a mesma, acompanhámos as 
utentes à sala de convívio e arrumámos todos os materiais, despedindo-nos de seguida 
de todos os utentes e funcionários.  
 
 
Data: 13-02-2012                                                                                               Sessão nº10 
Horário: 11h – 12h                                 Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., Ma., G., Li., C., Fe., Lu., Dr.ª 
Catarina Abreu e Dr.ª Ana Morato 
 
Nesta sessão contámos com a presença da Dr.ª Catarina Abreu e com a presença da 
Dr.ª Ana Morato.  
 
Quando chegámos, e depois de cumprimentarmos todos os utentes que estavam na sala 
de convívio, fomos para a zona do refeitório preparar os materiais para a sessão. Assim 
que terminámos a preparação dos materiais fomos buscar as utentes à sala de convívio, 
que vieram para a sessão sem ter sido necessário insistir.  
 
Assim que nos sentámos em roda, perguntámos como tinha sido o fim-de-semana, 
explicámos o que íamos fazer e começamos a preencher a cartolina calendário. As 
dificuldades para identificar a data correta foram apresentadas pelas utentes Ma. e Lu., 
que só depois de uma pequena ajuda conseguiram dizer a data corretamente.  
 
Terminada esta tarefa inicial passámos à primeira atividade, a “Para e Anda”. Nesta era 
escolhida uma das utentes para ser a comandante do grupo. Essa comandante teria dois 
cartões, um verde e um vermelho, que teria que mostrar conforme a sua vontade. 
Quando mostrava o verde significava que as utentes teriam que andar e se fosse o 
vermelho teriam que parar. Ganhava quem chegasse primeiro ao pé da comandante. 
A Fe. foi a 1ª comandante e ficou na ponta oposta da sala em relação às restantes 
utentes. A C. como não tem uma boa relação com a Fe. não quis participar da atividade, 
ficando sentada numa cadeira, apesar da nossa insistência para participar. Assim que a 
Fe. mostrou o cartão verde as utentes começaram a andar, sendo que a Lu. precisou do 
apoio físico da estagiária. A Fe. esqueceu-se de mudar de cartão por isso a primeira 
ronda foi rápida, tendo a G. terminado em primeiro lugar, ficando como próxima 
comandante. Como agora era a G. a mandar a C. participou no jogo. A G. mostrou várias 
vezes os dois cartões o que aborreceu as outras utentes que se queixaram das pernas, 
dizendo que estavam cansadas e que não queriam mais. As atividades que obrigam a 
uma maior mobilização por parte das utentes tem sempre esta recetividade, por isso 
evitamos fazer este tipo de tarefas apesar de serem importantes. Terminámos então à 
atividade.  
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A segunda atividade foi a “Cores”. Nesta atividade, as estagiárias tinham vários cartões 
de cores diferentes e, cada uma na sua vez, as utentes teriam que tirar á sorte um 
desses cartões e todas teriam que nomear algo daquela cor. Foi uma atividade que 
causou alguma confusão no início, já que as utentes apenas referiam peças de roupa 
com aquela cor, ou seja a palavra camisa era repetida vezes sem conta mudando apenas 
a cor que lhe atribuíam, não se esforçando por pensar em outras coisas. Foi necessária a 
nossa intervenção para que começassem a esforçar-se. Quando saiu a cor amarela 
lembraram-se do sol e das bananas, a cor azul recordou-lhes o mar, o céu e o 
Belenenses, a cor branca lembrou-lhes as nuvens, a lua e os vestidos de noiva e a cor 
rosa foi a mais difícil de identificar com algo, tendo ficado apenas pelas rosas. Apesar da 
confusão inicial as utentes entraram no ritmo do jogo e acabaram por gostar da atividade, 
esforçando-se para identificarem o maior número de coisas possível.  
 
A terceira atividade foi a “Agora somos nós!”. Nesta tarefa dividimos o grupo em duas 
equipas. A cada elemento da equipa atribuímos um número, ao qual correspondia um 
movimento, que teria que ser igual nas duas equipas, sendo que cada vez que a 
estagiária dissesse esse número a utente que o representava teria que realizar o 
movimento associado ao mesmo. Esta atividade levantou algumas dificuldades nas 
utentes porque elas esqueciam-se do movimento que tinham que fazer, não se 
recordavam do número que eram ou então faziam todos os movimentos. Foi difícil 
orientar o grupo para cumprir esta divisão por isso optámos por pôr de parte esta 
organização e adotar o que elas já tinham feito, ou seja, todas faziam os movimentos ao 
mesmo tempo tendo em conta o número que dizíamos. O que aconteceu é que algumas 
utentes sabiam os movimentos, como a G., a C. e a F., e as outras iam atrás do que viam 
sem sequer pensar o que teriam que fazer. Os objetivos desta atividade não foram 
cumpridos na totalidade. 
 
Terminada a terceira atividade passámos à relaxação. Nesta as utentes teriam que se 
colocar em pares e uma delas teria que ser o espelho da outra. Assim quando uma fazia 
um movimento, com qualquer parte do corpo, a outra teria que a imitar. Para além disto 
não se podiam esquecer de associar ao movimento o ritmo da respiração. Foi muito 
engraçado ver alguns dos movimentos das utentes que se mostraram alegres e 
motivadas para esta tarefa, conseguindo cumprir os objetivos estipulados para a mesma. 
 
Para terminar a sessão, revimos o que foi feito durante a mesma, acompanhámos as 
utentes à sala de convívio e arrumámos todos os materiais, despedindo-nos de seguida 
de todos os utentes e funcionários.  
 
 
Data: 20-02-2012                                                                                               Sessão nº11 
Horário: 11h – 12h                                 Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., Ma., Ja., G., Li. e An. 

  
Esta sessão decorreu na véspera de Carnaval pelo que teve apenas uma atividade 
alusiva a esta época. Antes da sessão ter início foram colocadas máscaras, canetas, 
lápis, tintas e purpurinas em cima de duas mesas de modo a todos os materiais estarem 
acessíveis aos utentes para poderem realizar a atividade.  
 
A sessão iniciou-se dizendo-se o número da sessão e data. A G. e a F., disseram 
prontamente a data, tendo a Ma. grande dificuldade em dizer em que dia estava. De 
seguida, partilharam como tinha sido o fim-de-semana tendo apenas duas utentes saído 
de casa para estar com familiares.  
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Passámos então à atividade tendo-se começado por explicar que visto estarmos numa 
época de Carnaval e como no dia seguinte iam ter uma festa de Carnaval no Centro de 
Dia iriamos pintar algumas máscaras e fazer umas quadras que podiam ser afixadas, que 
podiam levar para casa e oferecer ou então usar no dia seguinte. Os utentes mostraram-
se interessados nas atividades de pintura, não mostrando interesse pelas quadras pelo 
que se dedicaram apenas à pintura. A An. que tem baixa visão, tendo portanto dificuldade 
na pintura, quis à mesma fazer a atividade como as restantes utentes, necessitando 
assim de um acompanhamento constante. Enquanto pintavam fomos relembrando o que 
costumavam fazer no Carnaval tendo a An., partilhado algumas partidas de Carnaval que 
costumava fazer quando era nova. A G. à medida que ia pintando as suas máscaras ia 
pedindo a opinião das restantes utentes e a nossa. 
Conforme as máscaras eram acabadas todas davam a sua opinião elogiando o trabalho 
das colegas. A Ja. e a Li. estiverem mais caladas, concentradas na pintura, não tendo 
participado tanto na conversa por iniciativa própria, participando quando lhes era 
diretamente perguntado algo. A F., a An., a Ma., e a G., foram as que estiverem mais 
participativas. No final da sessão estavam 20 máscaras pintadas, tendo a F. pintado 
duas, a An., outras duas, a G. pintou quatro, a Li. pintou duas, a Ma. pintou cinco e a Ja. 
pintou também cinco. Foi então colocado o elástico nas máscaras e cada uma ficou com 
as suas para guardar ou oferecer a alguém. De salientar que todas as utentes foram 
muito criativas, tanto no uso de cor como na estrutura e desenhos que aplicaram nas 
máscaras.  
No final da sessão as utentes voltaram para a sala tendo a G. se disponibilizado a ajudar 
a arrumar os materiais, arrumando os lápis e as canetas.  
 
 
Data: 27-02-2012                                                                                               Sessão nº12 
Horário: 11 – 12h                                   Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, C., Li., G., Id., Ja., F., Lu., Ma., Ca. e 
Teresa. 
 
Nesta sessão contámos com a presença da Teresa.  
 
Quando chegámos, e depois de cumprimentarmos todos os utentes que estavam na sala 
de convívio, fomos para a zona do refeitório preparar os materiais para a sessão. Assim 
que terminámos a preparação dos materiais fomos buscar as utentes à sala de convívio, 
para irem à sessão. A Ma. e C., como é habitual, precisaram de algum incentivo para 
virem à sessão. 
 
Após estarmos todas sentadas em círculo, e de falarmos com tinha sido o fim-de-
semana, começamos por preencher a cartolina calendário e as utentes que conseguiram 
identificar tudo corretamente foram a G., a F., e a Ca.. A Ma., a Li. e a Lu. continuam a 
demonstrar algumas dificuldades em identificar qual a data. 
Terminado este momento inicial passámos à nossa primeira atividade, a “troca o sentido”. 
Nesta atividade as utentes, sentadas em roda, tinham que passar a bola ao som das 
palmas da estagiária. Quando a estagiária batesse uma palma a bola andaria no sentido 
combinado e quando batesse duas o sentido invertia. Esta atividade causou alguma 
confusão no início, mas com a repetição tornou-se mais fácil as utentes perceberem a 
lógica. A G. e a C. foram as que menos dificuldades apresentaram, enquanto a Lu., a 
Ma., a Li. e a Ja. mostraram ter grandes dificuldades em reter o significado do número de 
palmas o que levou a muitos erros da parte destas utentes. No entanto, as utentes 
mostraram-se participativas e contentes com a atividade.  
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A segunda atividade foi a “passar a bola”. Nesta as utentes teriam que passar uma 
fisioball entre elas usando os pés ou as mãos, variando de acordo com as instruções da 
estagiária. As utentes conseguiram realizar esta atividade sem grandes dificuldades, 
apenas com algumas queixas de estarem cansadas de fazerem os movimentos. Foi uma 
atividade que trouxe animação ao grupo e alguma confusão pois, devido ao entusiamo 
com que estavam a jogar, às vezes a bola vinha mais alta e batia na cara das utentes. 
Essa situação levou a F. a sair do jogo porque não queria partir os óculos.  
 
A terceira atividade foi a “rodar o dado”. Nesta atividade as utentes tinham dois dados 
grandes que teriam que lançar e, de acordo com a soma dos números obtidos nos dois 
dados, teriam que indicar qualquer coisa importante que incluísse esse número, como 
uma data. Esta tarefa foi um pouco difícil porque as utentes não se conseguiam lembrar 
de nada em específico para os números que calhavam. Depois de uma pequena ajuda 
conseguiram realizar as tarefas. Por exemplo com o número 12 disseram os doze meses 
do ano, com o número 4 as estações do ano e com o número 6 lembraram-se de referir a 
meia dúzia de ovos. Esta foi uma atividade que para além da brincadeira permitiu às 
utentes pensarem sobre algo que conhecessem que se podia ligar a outro fator.  
 
Antes de terminarmos a sessão fizemos a relaxação. Nesta as utentes teriam que pensar 
que o sei peito era um balão e por isso tinham que o encher de ar como se tivessem a 
encher um balão e vazá-lo da mesma forma. Foi muito rápida a relaxação mas as utentes 
gostaram desse momento de tranquilidade.  
 
Para terminar a sessão, revimos o que foi feito durante a mesma, acompanhámos as 
utentes à sala de convívio e arrumámos todos os materiais, despedindo-nos de seguida 
de todos os utentes e funcionários.  
 
 
 
Data: 05-03-2012                                                                                               Sessão nº13 
Horário: 11 – 12h                                   Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, C., Li., G., Id., Ja., F., Lu., Ma., Ca. e 
Teresa. 
 
Nesta sessão contámos com a presença da Teresa.  
 
Quando chegámos, e depois de cumprimentarmos todos os utentes que estavam na sala 
de convívio, fomos para a zona do refeitório preparar os materiais para a sessão. Assim 
que terminámos a preparação dos materiais fomos buscar os utentes à sala de convívio, 
tarefa que nesta sessão foi fácil pois rapidamente conseguimos convencer a Ma. e a C. 
para irem à sessão.  
 
Após estarmos todas sentadas em círculo começamos por preencher a cartolina 
calendário e as utentes que conseguiram identificar tudo corretamente foram a G., a F., a 
Ca. e a Lu.. A Ma. e a Ja. continuam a demonstrar algumas dificuldades em identificar 
qual a data, não se esforçando sequer para tentarem situar-se temporalmente.  
 
Acabada a cartolina passámos à primeira atividade, o “afeto”. Nesta atividade recorremos 
ao uso de um peluche para que, através dele, as utentes expressassem carinho e nos 
indicassem quem representaria então esse peluche que recebia esse carinho. A maioria 
das utentes abraçou e beijou o peluche, de uma forma bastante ternurenta, e disseram 
que ele representava os filhos ou os netos porque era assim que os tratavam quando 
estavam com eles. A C. foi quem mais dificuldade teve, pois a sua relação com os filhos é 
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muito difícil, mas mesmo assim fez uma festa ao peluche e disse que era o que gostaria 
de fazer às filhas que não vê há muito tempo e aos netos que nunca conheceu. Foi muito 
emocionante ouvir a C. contar algumas coisas sobre a sua vida. Após todas terem 
partilhado connosco os seus carinhos fizemos uma breve reflexão do que tinha sido dito e 
abordámos a importância de dar e receber carinhos. Todas as utentes participaram 
ativamente tendo-se cumprido os objetivos desta atividade.  
 
A segunda atividade foi o “bowling”. Nesta atividade usámos pinos de bowling e para os 
derrubar tínhamos 2 objetos diferentes, as bolas e os sacos de areia, para que as utentes 
percebessem as diferenças e a dificuldade de lançar com um e com o outro objeto, para 
que assim pudessem adequar e planear o movimento para cada um dos objetos. Durante 
todo o jogo, as utentes mantiveram-se concentradas e conseguiram compreender as 
diferenças entre um objeto e outro, no que respeita às diferenças de lançamento, 
preferindo na sua maioria a bola ao saco de areia. Foram cumpridos todos os objetivos 
da atividade e as utentes adoraram o jogo, tendo-se prolongado o tempo que estava 
estipulado para o mesmo.  
 
Depois desta atividade ainda tivemos tempo para uma pequena relaxação onde as 
utentes associaram diferentes movimentos ao ritmo da respiração. Na sua vez, cada 
utente acrescentava um movimento diferente que era copiado pelas restantes. Todas 
tiveram a oportunidade de incluir um movimento novo na sequência. A relaxação correu 
muito bem e permitiu uma ligação entre as utentes que “brincaram” com a imaginação e 
se divertiram.  
 
Para terminar a sessão, revimos o que foi feito durante a mesma, acompanhámos as 
utentes à sala de convívio e arrumámos todos os materiais, despedindo-nos de seguida 
de todos os utentes e funcionários.  
 
Data: 12-03-2012                                                                                            Sessão nº14 
Horário: 11 – 12h                             Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, C., Li., G., Id., Ja., An., F., Lu., Ma., 
Ca.  
 
Esta sessão foi dedicada à chegada da Primavera. Para tal planeámos fazer flores, para 
colorir o refeitório do Centro do dia, utilizando garrafas de plástico e outros materiais.  
 
Quando chegámos, e após cumprimentarmos os utentes que se encontravam na sala de 
convívio, começamos por preparar as tintas e os restantes materiais, como as purpurinas 
e as fitas, para a produção das flores. Assim que terminámos a preparação dos materiais 
fomos buscar os utentes à sala de convívio e como já vem sendo habitual, a Ma., a C. e 
Ca. não queriam vir à sessão. Tivemos que insistir um pouco para que mudassem de 
ideias, algo que não foi preciso com as restantes utentes. 
 
Assim que nos sentámos à volta da mesa com o grupo, explicámos o que iriamos fazer, 
que cada uma deveria fazer três flores, decorá-las como quisesse, para enfeitarmos o 
refeitório. Algumas disseram que não sabiam pintar, outras que não queriam, mas as 
estagiárias foram colocando as flores em cima da mesa e ao verem as colegas a pintar 
as que inicialmente não queriam começaram também a pintar. A Ma. a meio da atividade 
foi-se embora porque pintou a palma da mão sem querer e como ficou chateada saiu da 
mesa. A G. e a F., devido à paralisia do braço esquerdo precisaram de ajuda a segurar 
as flores mas mantiveram-se sempre motivadas e participativas na tarefa, principalmente 
a G. que pintou todas as flores de forma diferente e com muito pormenor, não deixando 
nenhum espaço por pintar. A An. também necessitou de apoio devido às suas limitações 
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visuais. A Lígia acompanhou-a sempre na escolha das cores, segurou-lhe as flores e 
apoiou-a fisicamente auxiliando-lhe a mão quando era preciso pintar.  
A Li., a Id. e a Ja. conseguiram realizar a atividade sem dificuldade, no entanto não 
quiseram participar da mesma até ao final. Pintaram duas flores e depois ficaram a ver as 
outras utentes a pintar. Ainda insistimos com elas mas apenas conseguimos convencer a 
Li. a pintar mais uma.  
A Lu., a C. e Ca. pintaram as flores sozinhas e no fim mostraram-se orgulhosas do que 
tinham feito. Foi recompensador ver a C. a sorrir e feliz pelo que tinha feito, algo que é 
muito difícil acontecer devido ao negativismo excessivo da C. 
Após a pintura das flores, colocámo-las nuns vasos que tínhamos feito com copos de 
cartão, papel crepe e areia e distribuímos os vasos pelas mesas do refeitório.  
No geral todas as utentes, que ficaram até ao fim da sessão, se divertiram e ficaram 
contentes com os resultados obtidos, concordando que o refeitório tinha ficado bem mais 
alegre. Até a Tina, funcionária do Centro, e a Dr.ª Paula gostaram do resultado.  
No entanto, parece-nos que as utentes preferem outro tipo de atividade que não se foque 
nas artes plástica, nomeadamente a pintura.  
 
Para terminar a sessão acompanhámos as utentes à sala de convívio e arrumámos todos 
os materiais, despedindo-nos de seguida de todos os utentes e funcionários.  
 
Data: 19-03-2012                                                                                            Sessão nº15 
Horário: 11 – 12h                             Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, G., C., Ca., Fe., Mal., F., Li., Lu., Ja. 
 
Nesta sessão os objetivos trabalhados foram a comunicação, a relação empática e a 
coordenação óculo-manual. Esta foi também a primeira sessão da Mal. 
 
Como é habitual, e após cumprimentarmos os utentes que estão na sala de convívio, 
fomos preparar os materiais para a sessão. Após a preparação do material fomos buscar 
os utentes, à sala de convívio, para darmos início à nossa sessão. Como já vem sendo 
recorrente a C., a Ca. e Ma. não queriam ir á sessão e desta vez, mesmo usando de 
grande insistência, apenas conseguimos que a C. e Ca. fossem já que Ma. não quis 
mesmo ir. As restantes utentes vêm sempre muito bem-dispostas e sem precisarem que 
insistamos com elas.  
 
Após estarmos todas sentadas em círculo começamos por preencher a cartolina 
calendário e como sempre as utentes que conseguiram identificar tudo corretamente 
foram a G., a F. e a Lu. A Ja. diz sempre que não se recordar e nem tenta pensar sobre o 
assunto, enquanto as restantes se esforçam para responderem bem, não sendo o que 
sempre acontece.  
 
Depois da cartolina calendário passámos à primeira a atividade, a “amnésia”. Nesta as 
utentes, uma de cada vez, teriam que tirar um papel, que poderia ter o nome de qualquer 
uma das utentes, de um saco. Sem que a utente pudesse ver o nome que estaria no 
papel, as estagiárias iriam colá-lo na testa da utente que teria que adivinhar qual era o 
nome através de caraterísticas que as outras utentes iriam expressar sobre a pessoa.  
Foi uma atividade engraçada mas causou alguma confusão porque algumas utentes 
confundiam-se e diziam o nome do papel ou então em vez de falarem sobre a pessoa do 
papel falavam sobre a pessoa que tinha o papel. À Fe. calhou o nome da C. mas como 
elas não se dão a Fe. recusou-se a fazer a atividade, sendo que tivemos que deixar ela 
tirar outro papel para puder participar. A Ja. esqueceu-se muitas vezes o que era para 
fazer, atribuindo as caraterísticas erradas, a G., a Ca. e a Li. estiverem sempre bem, a 
Lu. confundiu-se quando deram os elogios/caraterísticas, pensando que eram para ela, 
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esquecendo-se que se referiam à pessoa do papel, a C. como ouve mal não conseguiu 
acompanhar tudo o que era dito, a F. também esteve bem, com muito poucas 
dificuldades e a Mal., como era a primeira sessão dela, não conseguiu atribuir a ninguém 
elogios para além do facto de parecerem simpáticas.  
 
Acabada esta atividade passámos à seguinte, o “vólei do lençol”. Em vez de dividirmos o 
grupo em duas equipas preferimos deixar todas as utentes juntas e o que elas teriam que 
fazer era marcar cestos, num cesto de roupa, com a bola que foi colocada em cima do 
lençol. Depois a outra variante foi ter metade do grupo a fazer os movimentos para 
tirarem as 6 bolas que estavam em cima do lençol e a outra metade a tentar que elas não 
caíssem. Todas as utentes gostaram desta atividade e, para além de algumas queixas de 
dores nos dedos por estarem a segurar a manta, ficaram alegres por terem conseguido 
fazer alguns cestos. Gostaram tanto que não queriam terminar a atividade e por isso 
resolvemos alterar a relaxação, fazendo-a com recurso ao lençol. Assim iriam todas 
levantar o lençol quando inspirassem e baixavam-no quando expiravam, sentindo as 
diferentes tensões nos membros superiores. Esta relaxação correu muito bem e as 
tensões foram bem percebidas.  
  
Para finalizar a sessão fizemos uma revisão do que foi feito, tarefa fácil para a maioria 
das utentes, à exceção da Ja. que continua a demonstrar grandes limitações de memória, 
após a qual levámos as utentes de volta à sala de convívio, arrumámos o material e 
viemos embora. 
 
 
Data: 26-03-2012                                                                                            Sessão nº16 
Horário: 14h – 15.30h                             Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, 
Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Susana Santos, G., C., Ca., Fe., 
Mal., F., An. 
 
Esta sessão foi dedicada à Páscoa, por pedido da Dr.ª Paula, mais propriamente à 
construção de caixinhas para guardar as amêndoas.  
 
Neste dia contámos com a presença de uma outra estagiária da FMH, a Susana Santos, 
que foi um ajuda preciosa na realização das 30 caixinhas que fizemos.  
A sessão que habitualmente ocorre na parte da manhã teve lugar na parte da tarde, uma 
vez que de manhã estivemos presente no campo de férias organizado pela Junta de 
Freguesia de São Francisco Xavier.  
 
Quando chegámos ao Centro de dia, os utentes já tinham almoçado e já se encontravam 
na sala de convívio. Antes de os irmos buscar à sala de convívio tivemos que preparar o 
material necessário para a sessão. Após estar tudo preparado, fomos buscar os utentes à 
sala de convívio mas alguns utentes já não se encontravam na sala e outros não 
quiseram participar.  
Com algum esforço conseguimos convencer a C. e a Ca. para virem à sessão, assim 
como os restantes utentes que estiveram na nossa sessão.  
Assim que nos sentámos à volta da mesa com os materiais, as utentes começaram a 
dizer que não sabiam fazer, que não iriam conseguir fazer nada. Pedimos que tivessem 
calma, que já lhes explicávamos o que era para fazer e que iriam conseguir fazer com 
toda a certeza.  
Mostrámos então todos os materiais disponíveis e o que as utentes tinham que fazer era 
construir um coelhinho com todas as cores que quisessem, usando as patas, as mãos e 
os adereços como quisessem, para decorar a caixa que iria levar amêndoas. Nós apenas 
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ajudávamos a colar os materiais, que eram feitos em E.V.A, porque a cola era muito forte 
e colava os dedos com muita facilidade.  
A G. e a Fe. ficaram muito entusiasmadas e para elas foi muito fácil inventar diferentes 
coelhos já que cada uma delas fez 4 coelhos e todos muito originais. A C. e Ca. não 
queriam fazer pois continuavam a dizer que não perceberam nada, então para as ajudar 
sentei-me com elas e expliquei tudo novamente, algo que as ajudou e permitiu que elas 
começassem a produzir os seus coelhinhos. A An. devido às suas limitações visuais 
precisou de um apoio constante, dado quer pela Lígia quer pela Susana, mas conseguiu 
realizar dois coelhos também muito giros 
A F. e a Mal. também concretizaram a tarefa mas precisaram de alguma ajuda para 
pensar e construir o coelhinho com as peças certas. Frequentemente estas duas utentes 
perguntaram se o que estavam a fazer estava bem, se podiam ter mais cores, entre 
outras questões que foram explicadas imensas vezes, principalmente a Mal. que se 
esquecia com muita facilidade do que lhe dizíamos.  
No geral, depois de ultrapassadas as dúvidas e dificuldades iniciais, as utentes gostaram 
da atividade e ficaram contentes com o resultado final. Muitas referiram que a caixa seria 
para oferecer aos filhos ou aos netos.  
Quando a sessão acabou, e sem tempo para realizar a relaxação, ainda faltavam fazer 
14 coelhinhos, por isso as estagiárias tiveram que ficar a terminar os restantes, enquanto 
os utentes lanchavam, para que todos os utentes tivessem uma caixinha com amêndoas 
no dia de Páscoa. 
Todas as caixas ficaram prontas às 17h, uma hora depois de ter terminado a sessão com 
os utentes, e como planeado tivemos tempo para oferecer uma caixa a Dr.ª Paula, à Tina 
e ao Lino, funcionários do Centro de dia, que adoraram a lembrança. Após a distribuição 
das caixas arrumámos o material e viemos embora.  
 
 
Data: 9-04-2012                                                                                                Sessão nº17 
Horário: 11h – 12h                                 Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, G., C., Ca., Li., Mal., Lu., Ma., Ja., Id. 
 
Esta sessão teve como objetivos principais a promoção da atenção e concentração, a 
melhoria da capacidade de memorização e a partilha de experiências entre os utentes.  
 
Como é habitual, e após cumprimentarmos os utentes que estão na sala de convívio, 
fomos preparar os materiais para a sessão. Após a preparação do material fomos buscar 
os utentes, à sala de convívio, para darmos início à nossa sessão. As utentes estavam 
um pouco desanimadas e foi preciso insistir com elas para virem, dizendo-lhes que lhes 
faria bem distraírem-se um pouco. A Lu., que ia fazer um exame na sexta-feira, estava 
muito pessimista e dizia que ia morrer. Tentei animá-la mas nem assim consegui fazer 
com que não chorasse. No entanto conseguiu ficar mais calma e veio connosco para a 
sessão. 
 
Assim que nos sentámos em roda, perguntámos como tinha sido o fim-de-semana, 
explicámos o que íamos fazer e começamos a preencher a cartolina calendário. As 
dificuldades para identificar a data correta foram apresentadas pelas utentes Ma., Ja. e 
Lu., que só depois de uma pequena ajuda conseguiram dizer a data corretamente.  
Terminada esta tarefa passámos à primeira atividade, a ”bola no copo”. Esta atividade 
consistia em esconder uma bola dentro de um copo virado ao contrário, sendo que para 
além deste havia mais 3 iguais. Depois de esconder a bola baralhavam-se os copos e os 
utentes teriam que conseguir identificar o copo correto. Foi muito fácil para as utentes 
manterem-se atentas e concentradas no jogo, já que raramente falharam na identificação 
do copo correto. Inicialmente começámos com 4 copos mas fomos aumento o número 
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até termos 9 copos em jogo. As utentes mostraram ter dificuldades a partir dos 8 copos, 
apesar de nessa altura haver 3 cores diferentes de copos para as ajudar, pois permitia 
encurtar as hipóteses de errarem. No geral, as utentes gostaram da atividade e não 
tiveram grandes dificuldades em identificar o copo. As utentes que mais falharam foram a 
Ja. e a Li. que se distraíam com outras coisas, já a G. e a G. acertaram em todos.  
 
A segunda atividade foi o “jogo da partilha”. Neste, as utentes, cada uma na sua vez, 
teriam que tirar um papel de um molho e ler a pergunta que esse continha respondendo à 
mesma. A G. tirou a pergunta “Qual o país que gostaria de visitar?” à qual respondeu 
França. As outras utentes nomearam países como a Alemanha, Espanha e Brasil.  
A Lu. tirou a pergunta “Quais os maiores castigos que recebeu na infância?” à qual 
respondeu que não recebeu nenhum porque os pais não lhe batiam nem lhe tiravam 
coisas quando se portava menos bem. Fora esta resposta, as restantes utentes referiram 
os castigos que eram praticados na escola, onde levavam reguadas ou eram colocadas 
num canto da sala com orelhas de burro quando não sabiam a matéria ou se portavam 
mal. Á Ma. calhou a pergunta “Qual o seu passatempo preferido?” à qual respondeu que 
gostava de ficar em casa com o filho e com o neto. As restantes utentes acrescentaram 
apenas que gostavam de passear com a família, à exceção da C. que se queixou que 
estava sempre sozinha e que a tristeza que sentia não lhe dava gosto para fazer nada, 
algo que já é recorrente nela. A penúltima pergunta foi tirada pela Ja. e era “Quais os 
seus maiores receios em relação à vivência em grupo?” á qual respondeu não ter 
nenhum receio. As outras utentes também não referiram qualquer receio. A última 
pergunta foi escolhida pela Ca. e referia-se às causa que podem ser a base na falta de 
relacionamento entre alguns pais e filhos. O que foi dito é que os filhos às vezes não 
respeitam os pais e que os pais não aceitam os filhos como são e querem mudá-los. A 
Lu. começou a chorar porque se lembrou do seu filho que já faleceu e a Ca. disse mais 
uma vez que não se dá com as filhas, só tem o filho mas que é muito pouco, e não 
percebe porquê, mas quando lhe perguntamos o que sente sobre ser mãe ela diz que 
nunca gostou e que o nascimento dos filhos não foi importante, o que talvez seja o 
verdadeiro problema.  A Ma. e Ca. disseram que os filhos são maravilhosos e que não 
têm qualquer problema com eles.  
 
Terminada esta atividade passámos á relaxação. Nesta a estagiária iria evocar os 5 
sentidos de cada utente através de uma história que apelava aos mesmos. Correu muito 
bem, as utentes foram participativas e conseguiram manter-se calmas e concentradas.  
Após a relaxação, e para terminar a sessão, revimos o que tínhamos feito durante a 
sessão e despedimo-nos das utentes, acompanhando-as até à sala de convívio.  
 
 
Data: 16-04-2012                                                                                               Sessão nº18 
Horário: 11h – 12h                                 Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Lu., G., Li., Ja., Ma., C., Ca., Mal. 
 
Esta sessão teve como objetivos a expressão de sentimentos, a partilha de vivências 
pessoais e a mobilização dos membros superiores e inferiores. 
  
Como é habitual, e após cumprimentarmos os utentes que estão na sala de convívio, 
fomos preparar os materiais para a sessão. Após a preparação do material fomos buscar 
as utentes, à sala de convívio, para darmos início à nossa sessão. Neste dia nenhuma 
utente se opôs à sessão, não tendo sido necessário convencê-las a participar. Vieram 
com todo o gosto para a sessão.  
Assim que nos sentámos em roda, perguntámos como tinha sido o fim-de-semana, 
explicámos o que íamos fazer e começamos a preencher a cartolina calendário. As 
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dificuldades para identificar a data correta foram apresentadas pelas utentes Ma., Ja. e 
Lu., que só depois de uma pequena ajuda conseguiram dizer a data corretamente.  
Terminada esta tarefa passámos à primeira atividade, o “saco mágico”. Nesta atividade 
as utentes teriam que tirar de um saco, sem olhar, um objeto e teriam que comparar a 
sua personalidade a esse objeto. Foi muito difícil para elas perceberem a lógica do jogo, 
sendo necessária uma demonstração. Mesmo após essa demonstração as utentes 
continuaram com algumas dificuldades. Em vez de associarem aspetos seus aos objetos, 
a tendência das utentes era explicar o que era o objeto e para que servia. Foi constante o 
nosso apoio nesta atividade. Alguns exemplos destes objetos foram o cd que calhou a G., 
que disse gostar muito de música e que essa a alegra, um pisa papéis que a Ca. 
associou à sua característica de ser forte e conseguir segurar quem precisa dela e uma 
caixa transparente que saiu à C. e foi ótima para falarmos com ela sobre a sua tristeza. 
Dissemos-lhe para ela imaginar que se fosse aquela caixa não poderia estar sempre 
fechada, que era importante as pessoas abrirem-se e partilharem algumas coisas, que tal 
como aquela caixa ela podia guardar as coisas boas, ou algo que ela não quisesse 
mesmo partilhar, e partilhar as coisas menos boas que a fazem ficar triste para que se 
sentisse mais aliviada. A C. gostou muito desta ideia mas disse ser difícil realizar já que é 
muito fechada. Pedi-lhe então que pensasse todos os dias numa coisa boa e que 
partilhasse com alguém, e quando se sentisse mais confortável começar a partilhar 
outras coisas menos boas que a deixam tristes. Sorriu para mim e prometeu tentar.  
Terminada esta atividade passámos à segunda tarefa, a “mexe o balão”. Nesta atividade 
cada utente teria um balão com um cordel e o que teria que fazer era empurrar o balão 
com as mãos ou com os pés segundo as indicações das estagiárias. Foi uma atividade 
muito divertida, onde as utentes se mostraram motivadas, ativas e concentradas. A Mal. 
foi a única que não apreciou os balões dizendo que pareciam crianças, mas realizou na 
mesma os exercícios.  
Aproveitando os balões, e a felicidade que as utentes apresentavam por os terem, 
fizemos a entrada na relaxação. Começamos então por alguns exercícios respiratórios e 
depois por alguns movimentos com o balão mais calmos e centrados na mobilização dos 
membros superiores. As utentes conseguiram relaxar e acalmar a euforia.  
Após a relaxação, e para terminar a sessão, revimos o que tínhamos feito durante a 
sessão e despedimo-nos das utentes, acompanhando-as até à sala de convívio.  
 
 
Data: 23-04-2012                                                                                               Sessão nº19 
Horário: 11h – 12h                                 Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Teresa, G., Li., Lu., Ja., Ma., C., Ca., 
Mal., F. 
 
Esta sessão teve como objetivos principais a promoção da expressão e compreensão de 
sentimentos e a promoção da autoestima. 
 
Como é habitual, e após cumprimentarmos os utentes que estão na sala de convívio, 
fomos preparar os materiais para a sessão. Após a preparação do material fomos buscar 
os utentes, à sala de convívio, para darmos início à nossa sessão. As utentes estavam 
um pouco desanimadas e foi preciso insistir com elas para virem, dizendo-lhes que lhes 
faria bem distraírem-se um pouco e que a sessão não seria muito mexida. Passado 
algum tempo conseguimos convencê-las a virem para a sessão e depois de estarmos 
todas sentadas em círculo começamos por falar sobre o fim-de-semana e preenchemos a 
cartolina calendário. Nesta tarefa já é habitual a Ma. e a Ja. apresentarem mais 
dificuldades, algo que se verificou uma vez mais, enquanto as restantes sabem identificar 
sem dificuldade qual a data e o dia da semana. Acabada a tarefa passámos à primeira 
atividade designada “o que mexe com as minhas emoções”. 
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Nesta tínhamos um conjunto de emoções/sentimentos e as utentes teriam que falar sobre 
elas, apresentando situações em que se sentiram assim.  
Para começar falámos sobre situações que tenham deixado as utentes contentes. A 
maioria referiu situações ligadas aos filhos como o seu nascimento, as suas visitas, os 
aniversários e até o seu sucesso profissional. Apenas a Mal. referiu ficar contente por ter 
saúde. Após este primeiro sentimento apareceu uma nova utente, a E., na sala onde 
temos a sessão para falar com a C.. Queria mostrar-lhe o cartão do dentista porque 
tinham estado a falar disso antes da nossa sessão mas eu expliquei-lhe que estávamos 
numa sessão e que podia falar depois com a C.. Ainda assim começou a falar e foi muito 
difícil convencê-la a voltar para a sala de convívio para que pudéssemos continuar a 
nossa sessão. 
Após esta interrupção passámos à emoção seguinte, o “zangado”. Uma vez mais a 
maioria das utentes referiram situações que tinham por base os filhos, nomeando vários 
dias em que eles fizeram asneiras. A Ca. disse que tinha sido uma vez em que a irmã a 
obrigou a usar uma roupa que não queria, a Lu. disse que era os problemas de saúde e a 
F. é quando vê algo que não gosta. Falámos um pouco mais sobre este sentimento e 
depois passámos à vergonha, situações em que as utentes se tenham sentido 
envergonhadas. Uma vez mais, quando estávamos a iniciar a partilha sobre este 
sentimento a E. apareceu, desta vez para falar com a Mal., e apesar de eu lhe pedir que 
se retirasse, que falava depois com ela, a E. não queria ir. Como vi que ela queria 
atenção disse-lhe que ia com ela até á sala de convívio e assim podia falar um pouco 
comigo. Neste momento já todas as utentes estavam a rir com a situação. Acompanhei 
então a E. e demorei um pouco mais do que estava à espera, mas senti que foi 
necessário já que a E. ficou muito mais descontraída depois de ter falado, depois de ter 
tido um pouco de atenção. Em relação ao sentimento de vergonha as utentes referiram 
situações como a noite de núpcias, o estar despida para fazer um exame ou até 
situações que envolvam os filhos. Foi muito giro ver o ambiente que se criou nesta parte 
da conversa, já que as utentes se riram muito ao recordar a noite de núpcias e a 
lembrarem-se de situações em que ficaram envergonhadas.  
Para além destes sentimentos ainda tínhamos mais dois, neste caso o triste e o 
deprimido, mas a atividade demorou mais que o esperado e não conseguimos fazer 
todos os sentimentos, nem a atividade seguinte nem a relaxação. A última pergunta que 
tivemos tempo para fazer foi qual o sentimento que as utentes experienciavam com mais 
frequência, e todas, à exceção da C. e da Ca. que disseram que era a tristeza, 
responderam que era a alegria. De facto a Ca. tem mostrado estar mais triste de sessão 
para a sessão e, aproveitando o que ela tinha dito, fiquei a falar um pouco mais com ela 
para perceber o que se passava. Apenas me disse que se sentia triste porque não tem a 
saúde que queria ter e que isso a condiciona. Tentei alegrá-la mas não consegui. 
Para além da demora nas conversas, as interrupções da E. também nos tiraram algum 
tempo. Com a falta de tempo que tínhamos, achámos que seria mais benéfico deixar as 
utentes falarem sobre os seus problemas e sobre as suas alegrias do que fazer tudo a 
correr. Notou-se que elas se sentiram bem por estarmos a falar e isso é muito importante, 
quer para estabelecer um vínculo com as utentes quer para potencializar a comunicação 
entre elas. Por esse facto deixámos as restantes atividades para a próxima sessão, 
despedindo-nos das utentes, e acompanhando-as à sala de convívio, assim que 
acabámos a reflexão sobre os sentimentos apresentados, terminando assim a nossa 
sessão. 
 
Data: 30-04-2012                                                                                               Sessão nº20 
Horário: 11h – 12h                                 Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, F., Li., G., Lu., Ja., C., Ca., Car., Mal. 
e Teresa. 
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Esta sessão teve como objetivos a promoção da autoestima e do autoconhecimento. 
 
Como é habitual, e após cumprimentarmos os utentes que estão na sala de convívio, 
fomos preparar os materiais para a sessão. Após a preparação do material fomos buscar 
as utentes, à sala de convívio, para darmos início à nossa sessão. Neste dia a Ma. não 
quis ir à sessão e não conseguimos convencê-la. No entanto tivemos a presença de uma 
nova utente, a Car. Assim que nos sentámos em roda, e depois de nos apresentarmos à 
Car., perguntámos como tinha sido o fim-de-semana, explicámos o que íamos fazer e 
começamos a preencher a cartolina calendário, que pela primeira vez não despertou 
grandes dificuldades nas utentes.  
 
Terminado este momento inicial demos início à nossa primeira atividade, a “Eu orgulho-
me de…”. Nesta, as utentes iriam passar um balão entre elas e quando a música parasse 
a pessoa que tinha o balão nas mãos teria que dizer uma coisa da qual se orgulhasse, 
algo que gostaria de fazer que nunca tivesse feito e algo de que gostasse nela. Esta 
atividade correu muito bem, as utentes mostraram-se confortáveis na partilhar dos seus 
desejos e das suas ideias o que originou um momento muito importante de comunicação 
entre elas.  
Obtivemos das utentes diferentes respostas, algumas até muito giras, mas no geral todas 
disseram orgulhar-se dos filhos ou dos netos, havendo ainda quem dissesse que se 
orgulhava de ser mãe, de ser boa pessoa e até que se orgulhava de tudo o que fazia.  
Quanto ao que gostariam de fazer tivemos respostas muito diferentes. Havia quem 
quisesse ir à pesca, quem quisesse ir ver os aviões ou ao jardim zoológico, quem 
gostaria de ir à lua e quem gostaria de ir a outros países. As mais significativas, para mim 
foram a da F. que disse que gostaria de passar a ferro, algo que não faz desde que teve 
um AVC que lhe paralisou todo o lado esquerdo e a da G., que também apresenta uma 
monoplegia esquerda, que disse que gostaria de trabalhar visto ser uma pessoa jovem. 
Mostram assim não terem ultrapassado positivamente algumas das limitações que as 
condicionam.  
Por último tinham que nomear algo que gostassem nelas e a maioria respondeu o facto 
de serem mulheres, boas pessoas e bem-dispostas. A Car. disse gostar de tudo nela. 
Aproveitando as últimas respostas passámos logo para a segunda atividade, o “bazar 
mágico”. Nesta, as utente teriam que dizer algo, seja da sua personalidade ou 
fisicamente, que gostariam de “deitar fora” e algo que gostariam de acrescentar.  
A F., a Mal., a Li. e a Car. disseram que não trocavam nada porque se aceitam como são, 
a G., a C. e a Lu. deixavam a doença e traziam um frasco enorme de saúde, a Ja. 
deixava a pobreza e trazia riqueza e a Ca., que se focou na sua personalidade, disse que 
deixaria a sua falta de paciência e trazia um baú de paciência. Estas respostas deram o 
mote para mais uma reflexão em grupo que permitiu a partilha, entre as utentes, de 
diferentes ideias. Estas partilhas mostram ser benéficas para estas já que se mostram 
bem-dispostas e motivadas após as mesmas.  
Antes de terminarmos a sessão, tivemos tempo para realizar a relaxação. Ao som de 
uma música realizámos alguns movimentos com os membros superiores e inferiores, 
adequando o ritmo desses movimentos ao ritmo da respiração. Correu muito bem a 
relaxação e as utentes sentiram-se mais leves, que é como elas explicam o que sentem.  
 
Após a relaxação, e para terminar a sessão, revimos o que tínhamos feito durante a 
sessão e despedimo-nos das utentes, acompanhando-as até à sala de convívio. 
 
 
Data: 07-05-2012                                                                                               Sessão nº21 
Horário: 11h – 12h                                 Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
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Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, G., Ja., Li., Ca., Mal., C., F., An. 
 
Esta sessão teve como objetivos a promoção da empatia e da gestão de conflitos. Devido 
a um atraso no início da sessão não foi possível realizar as duas atividades previstas 
ficando a atividade da promoção da gestão de conflitos para a próxima sessão. 
 
Como é habitual, e após cumprimentarmos os utentes que estão na sala de convívio, 
fomos preparar os materiais para a sessão. Após a preparação do material fomos buscar 
as utentes, à sala de convívio, para darmos início à nossa sessão. Neste dia algumas da 
utentes habituais não estiveram presentes por estarem doentes.  
 
Assim que nos sentámos em roda perguntámos como tinha sido o fim-de-semana e 
houve muitas utentes que se queixaram que passaram o fim-de-semana todo em casa, 
sem fazer nada e sem companhia dos familiares, o que as deixou tristes, principalmente 
a C.. A Ca. e a G. foram almoçar aos filhos no Domingo, algo que já fazem com bastante 
frequência, e disseram que foi muito bom. A An., que já não vinha às sessões há algum 
tempo, devido ao falecimento do marido, quis partilhar connosco como estava a sentir-se, 
o que tinha acontecido e como estava a lidar com essa situação. Deixámos então que ela 
falasse um pouco e só intervimos quando esta já estava a chorar e a perturbar 
emocionalmente as restantes utentes, principalmente a F. que já queria ir embora pois 
não gostava de falar de tristezas porque também ela tem muitas. Acalmámos os ânimos 
e, enquanto eu confortava a An., a Lígia começou a preencher a cartolina calendário. 
Apenas a Ja. e a Li. tiveram  dificuldades em dizer o dia, o mês e o ano em que estamos.  
 
Terminada esta primeira parte passámos à nossa atividade, a “Como respondia”. Nesta 
atividade tínhamos uma bola que seria passada entre as utentes com a seguinte lógica – 
quem a tivesse na mão iria ouvir uma pergunta e quando a ouvisse teria que escolher 
outra pessoa para responder por ela - ou seja, a pergunta era feita a uma utente que teria 
que escolher alguém para responder por ela, respondendo a essa pergunta da forma 
como ela julgava que a utente inicial iria responder. Por exemplo, à C. calhou a pergunta 
“sinto-me bem quando” e esta escolheu a Ma. para responder, sendo que a resposta foi 
“quando está bem de saúde”, ao que a C. disse que era correto, pois é isso que a faz 
sentir-se bem. À Ja. calhou a pergunta “sinto-me triste quando” e a pessoa quem 
escolheu para responder por ela foi a F.. No entanto, a F. disse que não sabia o que 
responder e não se esforçou para pensar sobre o assunto, não dando nenhuma resposta. 
Foi a G. que acabou por dizer que a Ja. ficava triste quando o dia não lhe corria bem, 
mas essa resposta foi contestada pela Ja. que disse que tudo a deixava triste. Quisemos 
aprofundar esta resposta mas a Ja. não nos disse mais nada. As restantes perguntas, já 
que foram feitas uma a cada utente, não criaram grandes dificuldades. As utentes 
gostaram da atividade e divertiram-se a porem-se no papel da outra.   
 
Terminada a primeira atividade, e como já foi referido anteriormente, não tivemos tempo 
para realizar a segunda, passando logo à relaxação. Ao som de uma música as utentes 
teriam que realizar algumas palpações nos membros superiores e inferiores, exercendo 
diferentes intensidades. As utentes gostaram, disseram que se sentiam mais quentes, e 
conseguiram percecionar as diferenças corporais entre um membro palpado e um 
membro que não fora tocado.  
 
Após a relaxação, e para terminar a sessão, revimos o que tínhamos feito durante a 
sessão e despedimo-nos das utentes, acompanhando-as até à sala de convívio. 
 
 
Data: 14-05-2012                                                                                               Sessão nº22 
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Horário: 11h – 12h                                 Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, G., Ja., Li., Ca., Mal., C., F., Ma. e 
Lu. 
 
Esta sessão teve como objetivos a promoção da empatia e da gestão de conflitos.  
 
Como é habitual, e após cumprimentarmos os utentes que estão na sala de convívio, 
fomos preparar os materiais para a sessão. Após a preparação do material fomos buscar 
as utentes, à sala de convívio, para darmos início à nossa sessão. A Lu. estava um 
pouco triste devido a problemas de saúde, por isso foi importante ficar a falar com ela 
durante um tempo. A Ma. e a C. não queriam ir á sessão, mas após uma breve conversa 
mudaram de ideias e foram para a sessão.   
 
Assim que nos sentámos em roda perguntámos como tinha sido o fim-de-semana e 
houve muitas utentes que se queixaram que passaram o fim-de-semana todo em casa, 
sem fazer nada e sem a companhia dos familiares, o que as deixou tristes, 
principalmente a C.. A Ca., a G. e a F. tiveram a visita dos filhos no Domingo.  
Assim que terminámos a nossa conversa inicial começamos a preencher a cartolina 
calendário. A Ja. foi a única que teve dificuldades em identificar a data correta mesmo 
após todas terem respondido acertadamente.  
 
Terminada esta primeira parte passámos à nossa atividade, o “Refúgio Subterrâneo”. 
Primeiro pedíamos às utentes para imaginarem que a nossa cidade estava debaixo de 
uma ameaça de bomba e que um senhor lhes iria entregar uma lista para decidirem 
quem deveria ser salvo. O problema é que só cabiam 6 pessoas no refúgio e a lista 
continha 12. Depois desta introdução demos uma lista a cada utente e, após um 
momento de reflexão, uma de cada vez, teria que apresentar as suas escolhas e o 
porque das mesmas. Na lista podíamos encontrar pessoas de todas as idades, com 
dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, toxicodependentes, assassinos, 
homossexuais, entre outros, o que tornava bastante difícil a escolha. Apesar da confusão 
que esta atividade causou, todas as utentes conseguiram criar a sua lista. As pessoas 
mais escolhidas foram a menina de 12 anos com DID, o sacerdote de 75 anos, a 
prostituta de 34 anos, o homem de 32 anos com epilepsia e DID e o físico de 28 anos 
que só entrava se pudesse levar a arma. Curiosamente, todas deixaram o advogado de 
25 anos de fora. Muitas disseram que o deixaram porque não fazia falta um advogado, 
outras simplesmente porque não cabia mais ninguém. Em relação às outras escolhas, as 
razões foram muito parecidas. Salvavam o sacerdote para dar apoio espiritual e 
sabedoria, a menina porque era pequena, a prostituta porque queriam dar-lhe uma 
oportunidade para mudar de vida, o físico porque podiam precisar da arma e o doente de 
32 anos porque precisava de apoio. O método de escolha mostrou ser muito semelhante 
em todas as utentes, que olharam mais para as necessidades de cada pessoa do que 
propriamente para a funcionalidade que cada uma teria no “novo mundo”.  
 
Terminada a primeira atividade, e como esta demorou mais do que estávamos á espera, 
não tivemos tempo para realizar a segunda, passando logo à relaxação. Ao som de uma 
música as utentes realizaram alguns exercícios com o pescoço, os membros superiores e 
inferiores. Esta relaxação correu muito bem devido à participação motivada e ativa das 
utentes.  
Após a relaxação, e para terminar a sessão, revimos o que tínhamos feito durante a 
sessão e despedimo-nos das utentes, acompanhando-as até à sala de convívio. 
 
 
Data: 21-05-2012                                                                                               Sessão nº23 
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Horário: 11h – 12h                                 Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, Dr.ª Ana, G., Ja., Li., Ca., Mal., C., 
F., Ma., Car., An. e Lu. 
 
Esta sessão foi dedicada à avaliação final.  
Como é habitual, e após cumprimentarmos os utentes que estão na sala de convívio, 
fomos preparar os materiais para a sessão. Após a preparação do material fomos buscar 
as utentes, à sala de convívio, para darmos início à nossa sessão. A Ma. não queria ir 
mas, depois de lhe explicarmos que só iriamos preencher um questionário e que não era 
difícil, ela mudou de ideias e veio.  
A avaliação foi feita individualmente, tanto a ficha de autopreenchimento como a 
avaliação da noção corporal, do equilíbrio, da estruturação rítmica, da motricidade fina e 
da retenção e evocação. Como ainda eram bastantes utentes contámos com a ajuda da 
Dr.ª Ana, uma psicóloga que está em estágio profissional na Cruz Vermelha. As utentes 
estiveram motivadas e participativas em todas as tarefas que lhes pedíamos, o que 
tornou mais fácil a avaliação.  
Á medida que as utentes iam acabando, acompanhávamo-las à sala de convívio e 
despedíamo-nos delas.  
 
 
Data: 28-05-2012                                                                                               Sessão nº24 
Horário: 11h – 12h                                 Local: Centro de Dia da Cruz Vermelha, Caselas 
Intervenientes: Ana Cristina Matias, Lígia Cardoso, G., Ja., Li., Ca., Mal., C., F., Ma., An. 
e Lu. 
 
Esta foi a nossa última sessão.  
 
Como é habitual, e após cumprimentarmos os utentes que estão na sala de convívio, 
fomos preparar os materiais para a sessão. Após a preparação do material fomos buscar 
as utentes, à sala de convívio, para darmos início à nossa sessão. A Lu. estava um 
pouco triste devido a problemas de saúde, por isso foi importante ficar a falar com ela 
durante um tempo. A Ma. e a C. não queriam ir á sessão, mas após uma breve conversa 
mudaram de ideias e foram para a sessão.   
 
Assim que nos sentámos em roda perguntámos como tinha sido o fim-de-semana e 
houve muitas utentes que se queixaram que passaram o fim-de-semana todo em casa, 
sem fazer nada. Explicámos também que esta era a nossa última sessão e algumas 
utentes mostram-se tristes, principalmente a G..  
Assim que terminámos a nossa conversa inicial começamos a preencher a cartolina 
calendário. A Ma. e a Ja. não conseguiram identificar corretamente a data, as restantes 
não mostraram quaisquer dificuldades.  
Terminada a nossa cartolina calendário passámos à atividade da sessão, o “Arco da 
sabedoria”. Para esta atividade dividimos o grupo em duas equipas, a “Sporting” e a 
“Benfica”. Cada utente, na sua vez, teria que lançar uma bola e tentar acertar com ela 
dentro do arco. Caso conseguisse acertar no arco tinha o direito de responder a uma 
pergunta retirada do jogo “Quem sabe, sabe!” e se acertasse ganhava um ponto para a 
sua equipa. Esta atividade manteve as utentes muito animadas, cheias de vontade de 
participar e de ganhar. Notou-se alguma competição, saudável, entre as equipas e foi 
bom ver como se ajudavam tanto dentro da própria equipa como entre equipas. Mesmo 
as pessoas com mais dificuldades ao nível dos movimentos com os membros superiores, 
que era o caso da F. e G., não desanimaram e estavam sempre prontas para jogar. 
Apenas a Ma. se mostrou insatisfeita e cansada de estar a participar na atividade. Creio 
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que essa insatisfação partiu sobretudo das consecutivas “falhas”, ou seja, de ela não 
conseguir acertar no arco, mesmo depois de o termos colocado mais perto dela. 
A equipa vencedora, apenas por dois pontos de diferença, foi a “Benfica” mas todas as 
utentes aplaudiram o esforço das duas equipas e disseram que o importante foi jogar e 
que se divertiram muito. 
Esta atividade durou quase 40 minutos e mesmo assim as utentes queriam continuar, o 
que não foi possível porque a hora de almoço estava muito próxima. Sendo assim 
passámos logo à relaxação.  
Ao som de uma música as utentes realizaram alguns exercícios com o pescoço, os 
membros superiores e inferiores. Esta relaxação correu muito bem, embora a Ma. 
estivesse sempre a interromper a dizer que já estava farta e que queria ir para a sala de 
convívio.  
Após a relaxação, e como forma de despedida, perguntámos às utentes o que tinham 
significado aquelas sessões para elas, explicando de seguida a importância que elas 
tiveram para nós. A Ma. levantou-se, a meio da conversa, e foi-se embora para a sala de 
convívio porque já não queria estar ali. Como já se esperava, com a continuação da 
conversa, algumas utentes começaram a chorar o que ainda tornou mais difícil a nossa 
despedida. A Dr.ª Paula também veio falar connosco e agradeceu todo o trabalho que 
desenvolvemos.  
Antes de nos retirarmos oferecemos um calendário com as fotos das utentes e tirámos 
algumas fotos de grupo para recordação.  
Terminada a nossa despedida, arrumámos o material e acompanhamos as utentes até á 
sala de convívio. 
 


