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  11..  IInnttrroodduuççããoo  
 11..11..  EEnnqquuaaddrraammeennttoo  ddoo  rreellaattóórriioo  

O Estágio Profissionalizante realizou-se no Centro de Apoio ao Desenvolvimento 
Infantil - Cadin - mais especificamente no núcleo da Dislexia e Outras Dificuldades de 
Aprendizagem (NDODA). A elaboração do relatório de estágio representa a 
concretização do Estágio Profissionalizante do Mestrado em Reabilitação 
Psicomotora, da Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa, 
e tem como objetivos gerais: 

1. Estimular o domínio do conhecimento aprofundado no âmbito da Reabilitação 
Psicomotora (dirigida às Pessoas com situações de Deficiência, Perturbações e 
Desordens/Distúrbios), nas suas vertentes científica e metodológica, promovendo uma 
competência reflexiva multidisciplinar;  

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

3. Desenvolver a capacidade para prestar um contributo inovador na concepção e 
implementação de novos conhecimentos e novas práticas, bem como no 
desenvolvimento de novas perspectivas profissionais e políticas, visando o 
desenvolvimento do enquadramento profissional e científico da área (Brandão, Martins 
& Simões, 2010). 

O documento encontra-se estruturado em duas partes, que são o enquadramento da 
prática profissional e a realização da prática profissional.  

Na primeira parte, é feita uma revisão bibliográfica sobre a Psicomotricidade e as 
Dificuldades de Aprendizagem, e também sobre a Intervenção Psicomotora nas 
Dificuldades de Aprendizagem. Ainda nesta parte, é apresentada a instituição de 
estágio - Cadin.  

Na segunda parte, correspondente à realização da prática profissional, é apresentado 
o horário de estágio e a calendarização das atividades realizadas (sessões e 
avaliações) e de seguida é referida a população apoiada, apresentando dados 
relevantes da anamnese, da intervenção e dos resultados dessa mesma intervenção. 
É descrito, ainda, o modo como a intervenção no núcleo foi planeada, passando 
depois para o tópico avaliação. Nele, é abordado o núcleo NDODA e os instrumentos 
que são utilizados na avaliação. 

Na secção reservada para o estudo de caso, encontram-se a anamnese, o plano de 
intervenção elaborado pela estagiária e, ainda, uma análise de alguns domínios que 
foram alvo de intervenção. Também está incluído um exemplo de um planeamento e 
relatório de sessão da criança. 

Por último, este relatório abarca uma exposição das atividades complementares ao 
estágio, agrupadas consoante o seu caráter, e a apresentação de dois projetos 
desenvolvidos no Cadin, terminando com uma reflexão acerca de toda a experiência 
oferecida pelo estágio. 
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22..  EEnnqquuaaddrraammeennttoo  ddaa  pprrááttiiccaa  pprrooffiissssiioonnaall  
 22..11  PPssiiccoommoottrriicciiddaaddee  

A evolução e origem do conceito de Psicomotricidade baseou-se no desenvolvimento 
do estudo do corpo (Fonseca, 1996), sendo que a relação deste com a mente foi 
enfoque por parte de vários autores, como Charcot e Tissié (Fonseca, 2001). 

O termo «psicomotricidade» surgiu através do contributo de Dupré - neuropediatra 
francês - em 1909, graças aos estudos com crianças débeis mentais sobre a 
fragilidade motora, considerando-as como um todo tanto no aspecto motor, como no 
aspecto cognitivo e afectivo (Fonseca, 2007). 

Em relação ao campo científico, Henri Wallon é o grande pioneiro da psicomotricidade, 
ao desenvolver obras na área do desenvolvimento psicológico da criança e ao iniciar 
os primeiros estudos de reeducação psicomotora que impulsiona Guilmain a continuar 
esse trabalho, desenvolvendo uma Sistemática da Psicomotricidade (Fonseca, 2001 & 
2007). Guilmain define como objetivo da reeducação psicomotora que “seguindo em 
todas as crianças a organização das funções do sistema nervoso à medida que se 
opera a manutenção, podemos reabilitar as manifestações próprias das funções em 
causa.” (Fonseca, 2007, p.14). 

Segundo Wallon, a função tónica e a emoção constituem os processos básicos da 
intervenção psicomotora (Fonseca, 2007).  

Os seus estudos continuaram a influenciar as investigações em vários campos de 
formação (psiquiátrica, psicológica, pedagógica), tornando-se o principal responsável 
pelo movimento da reeducação psicomotora. Este movimento continuou a ser 
conduzido, posteriormente, por Ajuriaguerra e Soubiran (Fonseca, 2001 & 2007). 

Ajuriaguerra contribuiu para os avanços nos estudos das relações entre a 
psicomotricidade, a inteligência, a afetividade e a sociabilidade, com os estudos 
clínicos sobre as síndromes psicomotoras (Fonseca, 2007). 

Em 1961, é criado o primeiro Centro de Formação Superior em Psicomotricidade no 
Hospital de Henri Rousselle, com o certificado de reeducador da psicomotricidade 
(Fonseca, 2001). É também nos anos 60 que Wallon cria a revisa psicológica Enfance 
(Fonseca, 2007). 

Na área da educação, várias investigações de Picq e Vayer, le Boulch, Lapierre e 
Aucouturier, Defontaine, entre outros, são influenciados por Wallon. Os seus conceitos 
são revistos e influenciam a formação de terapeutas (Fonseca, 2007). 

Ajuriaguerra continua a obra de Wallon, publicando trabalhos sobre o tónus e 
desenvolvendo métodos de relaxação, consolidando os princípios e as bases da 
psicomotricidade (Fonseca, 2007). 

Em 1968, é criada a Sociedade Francesa de Educação e Reeducação Psicomotora, 
por Vayer, Lapierre e Aucouturier (Fonseca, 2007). 

Wallon e Ajuriaguerra salientam a importância de uma teoria psicológica que relacione 
o desenvolvimento da criança, o seu comportamento e a maturação do sistema 
nervoso, porque só assim se conseguem estabelecer estratégias educativas, 
terapêuticas e reabilitativas adequadas às necessidades específicas (Fonseca, 2007). 

Segundo Fonseca (2007, p. 16), a Psicomotricidade é vista como “a integração 
superior da motricidade, produto de uma relação inteligível entre a criança e o meio e 
instrumento privilegiado através do qual a consciência se forma e materializa”. O 
enfoque da Psicomotricidade é a qualidade relacional e a mediação, a estruturação 
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somatognósica e a organização práxica do indivíduo, privilegiando a totalidade do ser 
(Fonseca, 2001).  

Entende-se, assim, que as estruturas nervosas, na criança, se vão organizando 
progressivamente através das suas experiências com o envolvimento, processando-se 
uma evolução dos reflexos para os movimentos complexos, da inteligência prática à 
inteligência discursiva e do pensamento sincrético ao pensamento objetivo (Fonseca, 
1996; Onofre, 2004). As funções tónica, postural e sensório-motora são valorizadas na 
intervenção psicomotora, pois são consideradas como pontos de partida da 
estruturação mental, e a emoção como meio de ação sobre o outro (Fonseca, 1996). 

A Psicomotricidade baseia-se numa visão holística do ser humano, onde se considera 
a constante interação das potencialidades motoras, mentais e emocionais de um 
indivíduo, em que o corpo é o lugar de manifestação de todo o ser (Martins, 2001). A 
criança, como corpo, só se organiza na medida em que se move, sendo a 
psicomotricidade complementarmente um meio e um fim (Onofre, 2004). 

Onofre (2004) salienta que os primeiros comportamentos são essencialmente motores 
e desde a idade intra-uterina, iniciando-se a estruturação pessoal, que categorizou em 
três fases: 

 1ª - do vivido ao sentido - A criança existindo corporalmente vai vivendo , 
manipulando e explorando e vai sendo informada pelas impressões que recebe 
e "lhe são gravadas"; isso, é o seu sentir. De situação para situação, "esse seu 
sentir" vai "dizendo-lhe" sobre as coisas e convidá-la-á a investir a totalidade 
de si. 

 2ª do sentido ao percebido - A criança começa a procurar modificar a sua 
prática, a perceber-se e a perceber as coisas. Será motivada pelas 
informações dos seus órgãos sensoriais, que são duplamente recetores e 
emissores. 

 3ª do percebido ao representado - A criança, vai vivendo e, constantemente, 
sentindo, irá percebendo-se e organizando-se. Torna-se capaz de se explicar, 
dizendo de Si e a estar mais segura, posteriormente, para apresentar-se aos 
outros. 

Fonseca (2005) realça que o psiquismo e a motricidade, na sua componente relacional 
e nas suas influências, representam o campo de estudo da Psicomotricidade, 
relembrando que o psiquismo integra a totalidade dos processos cognitivos, i.e., é 
constituído pelas sensações, perceções, imagens, emoções, afetos, fantasmas, 
medos, projeções, aspirações, representações, simbolizações, conceptualizações, 
ideias, construções mentais, entre outros, mas também pela complexidade dos 
processos relacionais e sociais. Por sua vez, a motricidade, conjunto de expressões 
mentais e corporais, engloba funções tónicas, posturais, somatognósicas e práxicas. 
Tais expressões corporais podem ser não-verbais ou verbais. 

 

    22..11..11..  IInntteerrvveennççããoo  PPssiiccoommoottoorraa  

A prática psicomotora é unificadora, pois fortalecendo a relação entre corpo e mente, é 
capaz de melhorar o potencial adaptativo do sujeito. Tem, assim, como objetivo 
contribuir para a superação de problemas de maturação, desenvolvimento, 
aprendizagem e comportamento, utilizando para isso uma intervenção por mediação 
corporal (Martins, 2001). A organização dessa aprendizagem deverá ser progressiva e 
à medida do dar conta da descoberta e da procura, sendo que a criatividade é um fator 
determinante nessa mesma aprendizagem e no acesso à autonomia (Onofre, 2004). 
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Quanto aos instrumentos de trabalho na intervenção psicomotora, Martins (2001) 
refere que são constituídos pelo próprio corpo, pelos espaços físico e de relação, pelo 
tempo e ritmo das sessões e pelos objetos disponíveis, sendo que o corpo em 
movimento se relaciona com o próprio corpo, com o outro e com o envolvimento. 

A intervenção psicomotora tem como principal objetivo a realização do individuo 
enquanto pessoa, tendo em conta as suas capacidades motoras, cognitivas e 
emocionais, as quais interagem e se expressam no corpo (Martins, 2001). Esta prática 
pode focar-se na regulação e harmonização tónica – o modo de o individuo estar no 
corpo; nos movimentos fundamentais e expressivos – o modo de o indivíduo agir com 
o corpo; e nas vivências da relação tónico-emocional com o técnico (Martins, 2001). 
 
A intervenção em psicomotricidade pode desenvolver-se em diferentes contextos, 
como o contexto hospitalar, escolar, institucional e familiar, e assume três vertentes 
(Associação Portuguesa de Psicomotricidade, 2010): (1) preventiva ou educativa – 
quando se pretende estimular o desenvolvimento psicomotor e o potencial de 
aprendizagem, e a melhoria de competências de autonomia; (2) reeducativa – quando 
a dinâmica do desenvolvimento e da aprendizagem está comprometida; e (3) 
terapêutico – quando é necessário ultrapassar problemas psico-afetivos que 
comprometem a adaptabilidade do indivíduo. 
Na prática psicomotora tem que se ter em conta a história do indivíduo, as suas 
capacidades e dificuldades, e as próprias características do técnico (Martins, 2001). 
Este tipo de intervenção pode ter uma componente relacional e uma componente 
instrumental. 
 
A motricidade espontânea é determinante na precisão, seletividade e no 
desenvolvimento da atividade, não esquecendo que o agido e o pensado são 
momentos indissociáveis indispensáveis no processo da aprendizagem (Onofre, 
2004).  

Martins (2001, pp. 39) sublinha que a relação terapêutica se constrói quando o 
terapeuta é aceite e desejado pelo utente, afirmando que " O sucesso da intervenção 
depende em grande escala dos processos de identificação entre o técnico e o sujeito". 
Onofre (2004) vai de encontro a esta ideia, referindo que a gestão da aprendizagem 
implica o compromisso mútuo entre o adulto e a criança. 

 

  22..11..22..  PPssiiccoommoottrriicciiddaaddee  RReellaacciioonnaall  

A Psicomotricidade com uma componente psico-afectiva e relacional surgiu através 
das teorias psicodinâmicas, onde privilegiam a relação mãe-bebé (Martins, 2001). 

Este tipo de Psicomotricidade permite ao indivíduo a expressão e superação de 
conflitos relacionais, e interfere de forma preventiva e terapêutica no desenvolvimento 
cognitivo, psicomotor e social-emocional, estando ligada aos fatores psicoafectivos 
relacionais (Vieira, 2009). 

Neste sentido, a intervenção tem que ser um espaço de prazer e de desejo, onde o 
indivíduo pode explorar livremente os seus medos, desejos, fantasias e ambivalências, 
consigo próprio ou em relação ao outro (Donnet, 1993 citado por Martins, 2001; Vieira, 
2009).  

Neste tipo de intervenção, utiliza-se o jogo espontâneo, situações lúdicas e dinâmicas, 
a comunicação não-verbal, onde com o corpo em movimento se induz situações que 
desencadeiem sentimentos inconscientemente para, posteriormente, se traduzir em 
emoções e chegar ao consciente (Vieira, 2009). 
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  22..11..33..  PPssiiccoommoottrriicciiddaaddee  IInnssttrruummeennttaall  

A intervenção do tipo instrumental está mais relacionada com o envolvimento, as 
características espaciais e temporais, e os objetos, sendo a partir da exploração 
sensório-motora que se estimula a atividade percetiva, simbólica e conceptual. Estas 
explorações desenvolvem-se através de todas as formas de expressão (motora, 
gráfica, verbal, sonora, plástica, entre outras) (Martins, 2001). 

Este vertente da Psicomotricidade é mais direcionada para a resolução de situações-
problema. Estas situações são apresentadas de modo a que a criança consiga o 
sucesso e, consequentemente, aumente a auto-estima e auto-confiança (Martins, 
2001). 

A Psicomotricidade Instrumental é uma intervenção de tipo cognitivo e 
neuropsicológico, que necessita de uma maior capacidade de atenção, para 
discriminar os estímulos (Martins, 2001). 

Neste tipo de intervenção, a comunicação verbal é fundamental antes de se resolver o 
problema e depois, na sua avaliação. Desta forma, a criança retém melhor os passos 
a realizar e quais as diferenças ou semelhanças entre o que pretendia fazer e o que 
realmente fez (Martins, 2001). 

 

 22..22..  DDiiffiiccuullddaaddeess  ddee  AApprreennddiizzaaggeemm  ((DDAA))  

Face à necessidade de se compreender a razão do insucesso escolar, sobretudo nas 
áreas académicas, surgiu o conceito de DA (Correia, 2004). 

A primeira proposta de definição de DA surgiu em 1962, através de Samuel Kirk, no 
seu livro Educação da Criança Excepcional (Correia, 2007). Em 1994, o National Joint 
Committee on Learning Disabilities apresentou a seguinte definição, que permanece 
atual "Dificuldades de aprendizagem é um termo genérico que diz respeito a um grupo 
heterogéneo de desordens manifestadas por problemas significativos na aquisição e 
uso das capacidades de escuta, fala, leitura, escrita, raciocínio ou matemáticas. Estas 
desordens, presumivelmente devidas a uma disfunção do sistema nervoso central, são 
intrínsecas ao indivíduo e podem ocorrer durante toda a sua vida. Problemas nos 
comportamentos auto-reguladores, na percepção social e nas interacções sociais 
podem coexistir com as DA, mas não constituem por si só uma dificuldade de 
aprendizagem. Embora as dificuldades de aprendizagem possam ocorrer 
concomitantemente com outras condições de discapacidade (por exemplo, privação 
sensorial, perturbação emocional grave) ou com influências extrínsecas (tal como 
diferenças culturais, ensino inadequado ou insuficiente), elas não são devidas a tais 
condições ou influências." (Correia, 2004, p. 372). 

O termo dificuldades de aprendizagem engloba fatores extrínsecos e intrínsecos que 
condicionam a aprendizagem (Rebelo, 1993). Assim, surgiu a necessidade de um 
termo mais específico, que apareceu em Portugal em 1984, na publicação Uma 
Introdução às Dificuldades de Aprendizagem, da autoria de Vítor da Fonseca. 
Também Correia (2004) pretendeu assinalar a diferença entre os termos, referindo que 
"As DAE dizem respeito à forma como um indivíduo processa a informação - a recebe, 
a integra, a retém e a exprime -, tendo em conta as suas capacidades e o conjunto das 
suas realizações. As DAE podem, assim, manifestar-se nas áreas da fala, da leitura, 
da escrita, da matemática e/ou da resolução de problemas, envolvendo défices que 
implicam problemas de memória, percetivos, motores, de linguagem, de pensamento 
e/ou metacognitivos. Estas dificuldades, que não resultam de privações sensoriais, 
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deficiência mental, problemas motores, défice de atenção, perturbações emocionais 
ou sociais, embora exista a possibilidade de ocorrerem em concomitância com elas, 
podem, ainda, alterar o modo como o indivíduo interage como meio envolvente." 
(Correia, 2008, pp. 46-47). 

O termo dificuldades de aprendizagem é usado num sentido mais lato, representando 
todo o conjunto de problemas de aprendizagem, assemelhando-se a necessidades 
educativas especiais, e num sentido mais restrito, representando as dificuldades de 
aprendizagem específicas numa ou mais áreas académicas, podendo ainda envolver a 
área socioemocional (Correia & Martins, 1999). Ribeiro (2010) refere que as três áreas 
académicas, onde habitualmente os alunos com DAE apresentam problemas são a 
leitura (dislexia), a escrita (disgrafia e disortografia) e a matemática (discalculia).  

Em 2004, Correia categorizou as DA em: (1) Auditivo-linguística (problema de 
perceção e compreensão do que é ouvido); (2) Visuo-espacial (problemas na figura-
fundo e nas relações espaciais); (3) Motora (problemas de coordenação global ou 
fina); (4) Organizacional (identificação do princípio, meio e fim da tarefa; resumir e 
organizar informação); (5) Académica (leitura, escrita e matemática); e (6) 
Socioemocional (dificuldade no cumprimento de regras sociais e na interpretação de 
expressões faciais) (Cruz, 1999). 

Fonseca (2005) dividiu os tipos de aprendizagem em dois tipos: Aprendizagens 
simbólicas ou verbais, e aprendizagens não simbólicas ou não verbais. No primeiro, 
incluem competências académicas tais como ler, escrever e contar; no segundo, 
inserem-se as competências psicossociais ou psicomotoras, como a orientação no 
espaço, o desenho ou a interação social com o outro. Já em 1998, o mesmo autor 
abordou as DANV, referindo que crianças e jovens com esse tipo de dificuldade 
exibem desempenhos pobres na consciência fonética, na leitura e na escrita, mas 
melhor prestação na aritmética. Para Rourke (1975, 1989, citado por Fonseca, 1998), 
as DANV envolvem processos mais relacionados com o hemisfério direito, implicando 
perturbações relacionadas com a organização espacial, a perceção tátil, a dispraxia, a 
disgrafia, a resolução de problemas não verbais e problemas sociais. 

Abordando igualmente as questões hemisféricas, Lerner (2003) acredita que as 
dificuldades de aprendizagem não verbais têm uma origem neurológica que envolve 
uma disfunção no hemisfério direito, o que coloca dificuldades na interação social e 
competências interpessoais dos indivíduos em questão. 

Dentro da mesma ideia, o National Center for Learning Disabilities (Cortiella, 2011) 
refere as dificuldades de aprendizagem não verbais como sendo uma perturbação 
específica com origem no hemisfério direito, causando problemas visuoespaciais, 
intuitivos, organizacionais, e das funções de avaliação e processamento holístico. 

Quanto à prevalência, Correia (1999, citado por Ribeiro, 2010) referiu que as 
Dificuldades de Aprendizagem Específicas (DAE) são a necessidade educativa 
especial mais prevalente (48%) e representa entre 3% a 15% da população escolar 
(Ribeiro, 2010). A dificuldade de aprendizagem mais frequenta é a dislexia (Cortiella, 
2011). 

 

   22..22..11  EEttiioollooggiiaa  

O sucesso escolar está dependente da organização dos sistemas cerebrais, que 
deverão estar intactos e funcionar adequadamente (Rebelo, 1993). Assim, o termo 
dificuldades de aprendizagem diz respeito a uma desordem neurobiológica que afeta o 
funcionamento do cérebro (Lerner, 2003).  
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Segundo o National Center for Learning Disabilities (Cortiella, 2011), existem 
diferenças nas estruturas neurológicas do cérebro que afetam a sua capacidade para 
armazenar, processar ou comunicar informações. Embora não seja clara a origem 
dessas diferenças, a hereditariedade parece assumir um papel importante, uma vez 
que as dificuldades de aprendizagem parecem ocorrer em membros da mesma 
família. Correia (2007) é da mesma opinião, salientando que as DAE cuja origem se 
relaciona com fatores genéticos e/ou neurobiológicos derivam de alterações no 
funcionamento cerebral, que por sua vez, irão afetar um ou mais processos 
relacionados com a aprendizagem. Esses processos incluem a receção, integração ou 
expressão de informação (Correia & Martins, 1999). 

Outras possíveis causas incluem problemas pré, peri e pós natais, como o excesso de 
radiação, o uso de álcool e/ou drogas durante a gravidez, a privação de oxigénio 
(anóxia), os traumatismos cranianos, a malnutrição, a negligência e o abuso físico 
(Correia & Martins, 1999). 

 

  22..22..22..  CCrriittéérriiooss  ddee  ddiiaaggnnóóssttiiccoo 

As dificuldades de aprendizagem específicas interferem com a capacidade académica 
de leitura, escrita ou matemática (critério de especificidade) mas não com a 
capacidade intelectual (Citoler, 1996, citado por Cruz, 1999), afastando-se a hipótese 
de serem causadas por outras problemáticas, como deficiência visual e auditiva 
(critério de exclusão), o que não significa que não possa existir comorbilidade (Correia, 
2007). Ainda, os resultados reais da aprendizagem não são concordantes (critério de 
discrepância) com o esperado em função das habilidades intelectuais do indivíduo 
(Citoler, 1996; Grobecker, 1996; Swanson, 1991, citado por Cruz, 1999). 

Em síntese, Correia e Martins (1999) referem que é necessário que o aluno tenha um 
funcionamento intelectual na média ou acima dela, uma discrepância significativa entre 
o potencial estimado e a sua realização e que as dificuldades se dêem numa ou mais 
das seguintes áreas académicas: fala, leitura, escrita, matemática e raciocínio. 

Para além desta fatores, Correia (2007) refere que parece existir dificuldade no 
comportamento socioemocional (inadequada forma de percecionar situações sociais, 
interagir com os outros e perspetivar as atitudes) por parte do indivíduo com DAE, e 
que a sua condição é de caráter vitalício. 

Caso existam dificuldades em perceber se o indivíduo se debate com o insucesso 
devido a uma instrução inadequada ou a uma perturbação da aprendizagem, o 
programa RTI - Responsiveness to Intervention - sugere que se avalie se, com 
condições de instrução adequada, fornecido por um tempo curto de intervenção, a 
aprendizagem permanece abaixo do esperado (Fuchs, Fuchs &  Compto, 2004). 

 

 

  22..22..33..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  nnaass  DDiiffiiccuullddaaddeess  ddee  AApprreennddiizzaaggeemm  

Indivíduos com dificuldades de aprendizagem podem apresentar várias problemáticas, 
como problemas psicomotores (perfil psicomotor dispráxico), emocionais (sinais de 
instabilidade emocional e insegurança, fraca tolerância à frustração), cognitivos, 
percetivos (dificuldade em identificar, discriminar e interpretar os estímulos auditivos e 
visuais, o que interfere nas aprendizagens simbólicas); psicolinguísticos e problemas 
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de comportamento, para além de problemas de concentração, atenção, memória e 
ajustamento social (Fonseca, 1984; Correia & Martins, 1999). 

Face às dificuldades detetadas no indivíduo com DAE, Ribeiro (2010) assinala que as 
principais áreas de intervenção são a leitura, o cálculo, os métodos e hábitos de 
estudo, a linguagem oral, a consciência fonológica, os apetos cognitivos (atenção, 
memória e metacognição), a perceção visual e auditiva e a psicomotricidade 
(lateralidade, esquema corporal, estruturação espácio-temporal e motricidade fina). 

No contexto escolar, também devem ser fornecidos apoios, nomeadamente valendo-
se do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de Janeiro, que assinala que "As crianças e os 
jovens com necessidades educativas especiais de caráter permanente têm o direito ao 
reconhecimento da sua singularidade e à oferta de respostas educativas adequadas". 
Essas respostas educativas podem refletir-se, por exemplo, na implementação de 
medidas educativas como o apoio pedagógico personalizado, adequações curriculares 
individuais e adequações no processo de avaliação. 

 

  22..22..44..  DDiiffiiccuullddaaddeess  ddee  aapprreennddiizzaaggeemm  eessppeeccííffiiccaass  

O sistema de linguagem engloba as formas de linguagem do ouvir, falar, ler e 
escrever, que se desenvolvem nesta ordem, e as experiências precoces em ouvir, 
falar e aprender sobre o mundo proporciona a base para a leitura e a escrita. (Lerner, 
2003). 

 

 Dificuldade de aprendizagem específica na leitura - Dislexia 

Para Snowling e Hulme (2011), a dislexia representa uma perturbação que afeta o 
desenvolvimento de habilidades de descodificação na leitura, que por si depende do 
conhecimento das letras e de habilidades fonológicas. Ainda segundo os mesmos 
autores, considera-se que várias competências relacionadas com o vocabulário, com a 
gramática e com as capacidades de narração interferem com a compreensão do 
material lido. Lerner (2003) reconhece que os indivíduos com dislexia têm dificuldade 
em reconhecer letras e palavras e interpretar informação que esteja impressa. 

Para Lyon (2003, citado por Cruz, 2009), são quatro os fatores que podem afetar a 
aprendizagem da leitura, nomeadamente os défices na consciência fonética e 
desenvolvimento do princípio alfabético; os défices na aquisição de estratégias de 
compreensão da leitura e sua aplicação; os défices no desenvolvimento e manutenção 
da motivação para a leitura; e a inadequada preparação dos professores. 

Segundo o DSM-IV, a leitura oral de indivíduos com dislexia caracteriza-se por 
distorções, substituições ou omissões, com uma precisão, velocidade e compreensão 
da mesma abaixo do nível esperado em função da idade cronológica do indivíduo, do 
seu quociente intelectual e da escolaridade própria para a idade deste. As alterações 
acima interferem no rendimento académico ou nas atividades da vida quotidiana onde 
são requeridas aptidões de leitura, considerando que as dificuldades de leitura são 
excessivas em relação às que lhe estariam habitualmente associadas, no caso de 
existir um défice sensorial (APA, 1996). 

 

 

 Dificuldade de aprendizagem específica na escrita - Disgrafia e 
Disortografia 
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Escrever, ao inverso do que acontece ao ler, consiste na codificação, em linguagem, 
por meio de sinais gráficos, envolvendo a capacidade de motricidade fina em tarefas 
como segurar o lápis e movimentá-lo (Rebelo,1993). 

A escrita é uma atividade neurobiológica complexa que envolve a intenção, a 
formulação de ideias, a chamada de palavras codificando os fonemas em grafemas 
respeitando as regras gramaticais e ortográficas, a adequação pragramática, a 
utilização da pontuação para segmentar unidade sintáticas e semânticas, a gestão do 
espaço gráfico na chamada de padrões motores - praxia manual (Baptista, Viana e 
Barbeiro, s.d.; Fonseca, 1984). 

A disgrafia e a disortografia representam dois problemas que podem surgir ao nível da 
escrita, sendo que a primeira representa problemas de execução gráfica e de escrita 
das palavras, e a segunda se relaciona com problemas na composição escrita, 
nomeadamente na planificação e formulação escrita (Baroja, Paret & Riesgo, 1993; 
Monedero, 1989, e Fonseca, 1984, citado por Cruz, 1999). 

Casas (1988, citado por Cruz, 1999) identificou algumas dificuldades que a criança 
com disgrafia pode apresentar, como as falhas no traço da letra, os borrões, as 
dificuldades para manter a escrita na linha, o espaçamento incorreto entre as letras, 
palavras e linhas; a ausência de margens; a grafia trémula; e o tamanho desajustado 
(demasiado grande ou pequeno). 

No caso da disortografia, estão presentes dificuldades na organização (organização 
pobre), na pontuação e, no âmbito da composição, indivíduos com disortografia 
tendem a produzir ideias pobres (Citoler, 1996, citado por Cruz, 1999). 

Segundo o DSM-IV (APA, 1996), as perturbações da escrita requerem que as aptidões 
na mesma se situem abaixo do nível esperado em função da idade cronológica do 
indivíduo, do seu quociente intelectual e da sua escolaridade, interferindo 
significativamente no rendimento académico ou nas atividades da vida quotidiana que 
requerem a composição de textos escritos (e. g., parágrafos organizados), sendo que 
no caso da presença de um défice sensorial, as dificuldades nas aptidões de escrita 
são excessivas em relação às que lhe estariam habitualmente associadas. 

 

 Dificuldade de aprendizagem específica na matemática - Discalculia 

Para Geary e Hoard (2005), as dificuldades na matemática (discalculia) podem resultar 
de défice na capacidade de representar ou processar informação num ou mais 
domínios da matemática, e numa ou mais competências existentes em cada domínio. 

Nessas competências, incluem-se, por exemplo, a realização de operações e cálculos, 
a memorização e sequencialização, e o domínio da linguagem matemática (Cruz, 
2009), ou ainda a diminuição de competências tais como a linguística, competências 
percetivas, competências da atenção e competências aritméticas (APA, 1996). 

Casas (1988, citado por Cruz, 1999) identificou várias manifestações da discalculia, 
que são a dificuldade na identificação de números; incapacidade para estabelecer uma 
correspondência recíproca e contar de modo compreensivo; dificuldade na 
compreensão de conjuntos, do conceito de medida e do valor das moedas; dificuldade 
para aprender a dizer a hora; dificuldade na conservação e em entender o valor 
segundo a ubiquação de um número; dificuldade no cálculo, na compreensão da 
linguagem matemática e dos símbolos; e dificuldade na resolução de problemas orais. 

Quantos aos critérios de diagnóstico apresentados pelo DSM-IV (APA, 1996), o 
rendimento no cálculo ou no raciocínio matemático situa-se substancialmente abaixo 
do nível esperado em função da idade cronológica do indivíduo, do seu quociente 
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intelectual e da escolaridade própria para a idade deste, interferindo significativamente 
no rendimento académico ou nas atividades da vida quotidiana onde são requeridas 
capacidades para o cálculo. As dificuldades na capacidade de cálculo são, na 
presença de um défice sensorial, excessivas em relação às que lhe estariam 
habitualmente associadas. 

 

  22..22..55..  AAbboorrddaaggeennss  ddee  iinntteerrvveennççããoo  nnaass  DDAAEE  

As abordagens cognitiva, comportamental e construtivista constituem abordagens 

conceptuais que estão na base do diagnóstico e intervenção no campo das DAE 

(Ribeiro, 2010).   

A abordagem cognitiva dá ênfase aos processos envolvidos no pensamento, tendo 

criado o Modelo de Processamento de Informação. Nesta abordagem, a integração de 

experiências anteriores com informação nova concretiza-se, na prática, pela instrução 

apoiada em organizadores visuais de informação, no uso de mnemónicas e em 

estratégias metacognitivas (Hallahan, et al., 1999; Lerner, 2009, citado por Ribeiro, 

2010).  

Partindo do princípio que o envolvimento influencia o comportamento, a abordagem 

comportamental centra-se essencialmente na tarefa, dando importância à definição de 

objetivos, ao fornecimento de feedbacks, aos métodos de ensino explícito e à Análise 

de Tarefas, por exemplo (Hallahan, et al., 1999; Lerner, 2003, 2009; Mercer & Pullen, 

2009, citado por Ribeiro, 2010). 

Através da mediatização, ao invés do ensino direto ou explícito, a abordagem 

construtivista assinala a importância das situações sociais e autênticas, que tenham 

objetivos intrínsecos para os alunos (Ribeiro, 2010). 

 

 22..33..  AA  IInntteerrvveennççããoo  PPssiiccoommoottoorraa  nnaass  DDAA  

A evolução da aprendizagem representa uma combinação de estruturas neurológicas 
que se organizam de forma hierárquica e vertical ascendente (Fonseca, 2007). 

A prática de atividades psicomotoras, através do movimento consciente, pode ser útil 
na comunicação com o mundo através da ação, favorecendo o desenvolvimento 
integral e das aprendizagens (Fávero & Calsa, 2003). 

Costa (2008) identificou alguns fatores comuns em crianças com dificuldades de 
aprendizagem, ao nível da sua psicomotricidade. De entre eles, encontram-se 
problemas de orientação espacial, dificuldades ao nível da imagem corporal e da 
estruturação espacio-temporal. Para além destes, Fonseca (1984) realça, ainda, a 
possibilidade de existência de dificuldades no controlo tónico (hipotonicidade, 
hipertonicidade, paratonias e sincinésias), problemas no equilíbrio (problemas de 
controlo vestibular e propriocetivo), problemas na noção do corpo (alterações do 
desenho do corpo e dificuldades na imitação de gestos), problemas ao nível da 
estruturação espacio-temporal (problemas na memória a curto prazo visual e auditiva), 
dificuldades na coordenação de movimentos, como praxia global e fina, dismetria e 
problemas de dextralidade. Ainda para o mesmo autor, é possível ver-se dificuldades 
na organização motora de base, que inclui a tonicidade, postura, locomoção e 
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equilibração, o que se reflete na organização motora, onde se inclui a lateralização, a 
direcionalidade, a imagem do corpo, a estruturação espácio-temporal e as praxias 
global e fina. 

As dificuldades de aprendizagem específicas (leitura, escrita e cálculo) dependem da 
evolução das possibilidades motoras, uma vez que só se desenvolvem na presença de 
um certo nível de organização motora, de coordenação fina dos movimentos e de 
integração vivida espácio-temporal (Fonseca, 2007).  

Para Fonseca (2007), e referindo-se especificamente ao caso da leitura, refere 
poderem estar presentes problemas de perceção auditiva ou dificuldades na 
compreensão da linguagem; no caso da escrita, torna-se relevante o investimento 
motor realizado num espaço bem definido; e nas dificuldades de aprendizagem da 
matemática, assumem particular importância aspetos como a retenção mnésica, 
reconhecimento visual e dos aspetos somatognósicos e espaciais. Segundo o mesmo 
autor (1984), um potencial psicomotor baixo do indivíduo interfere com as suas 
aprendizagens escolares, não só porque demonstra a existência de uma organização 
percetivo-motora insuficiente, como porque evoca alterações relevantes no 
processamento cortical da informação (Fonseca, 1984). 

Furtado (1998, citado por Fávero & Calsa, 2003), estabeleceu relações entre o 

desempenho psicomotor e a aprendizagem da leitura e escrita, afirmando que ao 

aumentar o potencial psicomotor da criança, também são aumentadas as condições 

básicas para as aprendizagens escolares. Fonseca (2007) acredita que a 

psicomotricidade pode constituir um meio privilegiado de prevenção e intervenção nas 

dificuldades de aprendizagem, quando é bem elaborada e estruturada. 

A criança dispráxica (com dificuldades nos movimentos) apresenta quase sempre 

problemas da aprendizagem. Nela, as relações entre motricidade e a organização 

psicológica não se verificam harmoniosa e sistemicamente, consubstanciando, o papel 

da motricidade na preparação do terreno às funções do pensamento e da 

cognitividade (Fonseca, 2007). 

 

 22..44..  CCaarraacctteerriizzaaççããoo  ddaa  iinnssttiittuuiiççããoo  --  CCaaddiinn  

O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil (CADIn) é uma instituição particular de 
solidariedade social (IPSS), de utilidade pública. O grande objetivo deste centro 
prende-se com a integração de indivíduos com Perturbações do Desenvolvimento na 
comunidade, incluindo as escolas e as famílias, exercendo ações pedagógicas e 
terapêuticas (CADIn, 2005; Leite, Botton, Relvas, Palha, & Antunes, 2003). A sua 
missão é não só ajudar na integração da criança com Perturbação do 
Desenvolvimento na comunidade, mas também no estudo do desenvolvimento infantil, 
estimulando a atividade intelectual em crianças na pré-primária, primária e 
adolescentes com um desenvolvimento convencional (Leite, Botton, Relvas, Palha, & 
Antunes, 2003).  

O CADIn foi fundado a 9 de Abril de 2003 no concelho de Cascais e iniciou atividade 
em 2 de Junho do mesmo ano, abrindo um outro pólo mais recentemente no distrito de 
Setúbal, em 1 de Setembro de 2011, devido a um elevado número de utentes 
provenientes deste distrito no CADIn (CADIn, 2005; CADIn, 2011a; Leite, Botton, 
Relvas, Palha, & Antunes, 2003).  
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A construção do CADIn assentou na ideia de formar um centro de qualidade que 
permitisse (1) criar um centro de referência no diagnóstico e tratamento das 
Perturbações do Desenvolvimento, (2) construir um núcleo de especialidade no âmbito 
das Perturbações de Desenvolvimento, (3) desenvolver um modelo terapêutico e 
pedagógico a nível nacional e internacional para o acompanhamento de crianças e (4) 
possuir um grande elemento de apoio social às famílias de menores recursos 
económicos, tendo igual acesso aos serviços do centro, através do recurso à Bolsa 
Social (CADIn, 2005; Leite, Botton, Relvas, Palha, & Antunes, 2003). 

Deste modo, os princípios em que este centro de desenvolvimento assenta são (1) o 
apoio à total integração na comunidade da criança, (2) a complementaridade da 
atividade clínica com a investigação científica, (3) a autonomia com responsabilidade, 
(4) a permanente prestação de contas e da eficácia utilização dos fundos postos à 
disposição do centro e (5) a capitalização (Leite, Botton, Relvas, Palha, & Antunes, 
2003). 

O CADIn pretende ser o mais abrangente e especializado possível, tendo uma equipa 
multidisciplinar que abrangem as áreas de pediatria do desenvolvimento, 
neuropediatria, pedopsiquiatria, reabilitação psicomotora, psicologia, fisioterapia, 
terapia ocupacional e da fala. Na área do neurodesenvolvimento, esta instituição 
atende indivíduos com dificuldades de aprendizagem e atrasos na aquisição das 
competências psicomotoras, desde a infância à idade adulta. Assim, promoveram-se 
abordagens clínicas e instrumentos de avaliação e intervenção de diagnóstico e 
acompanhamento até à idade adulta (CADIn, 2005 & 2011a).  

Em termos da avaliação técnica, esta exige que se tenham profissionais com 
competências em áreas específicas abrangendo diversas perturbações, que vão 
desde a Dislexia e a Hiperatividade ao Espectro do Autismo e os Défices Cognitivos. É 
importante também que exista uma articulação e troca de informação entre os técnicos 
das diferentes áreas clínicas, uma vez que estas perturbações raramente se 
encontram isoladas, dando-se uma resposta global à criança e à sua família (CADIn, 
2005). 

As crianças que chegam ao CADIn são, primeiramente, avaliadas pelo médico que 
procede com o reencaminhamento para o núcleo onde se realizará uma avaliação 
aprofundada que permitirá o delineamento de objetivos e estratégias de intervenção. 
Esta última terá a periodicidade acordada entre técnicos e pais e enquadrar-se-á num 
processo de intervenção alargado, contando com a participação da família e da escola 
(CADIn, 2005). 

Neste centro de desenvolvimento existem vários núcleos e especialidades. O núcleo 
das Dislexias e Outras Dificuldades de Aprendizagem destina-se à avaliação e ao 
apoio pedagógico de crianças e jovens com Dislexia, Disgrafia, Disortografia e 
Discalculia, tendo em conta sempre os aspetos emocionais, comportamentais, de 
socialização, organização e métodos de estudo, entre outros. O núcleo do Autismo e 
Défices Cognitivos dedica-se ao diagnóstico e intervenção terapêutica nas 
Perturbações do Desenvolvimento referentes às dificuldades de comunicação, de 
interação social e aos défices do funcionamento cognitivo e do comportamento 
adaptativo. No núcleo da Hiperatividade, Défice de Atenção e Outros Problemas do 
Comportamentos, os técnicos dão resposta às Perturbações de Hiperatividade e 
Défice de Atenção, ao Distúrbio da Atenção, Motricidade e Perceção, às Perturbações 
do Humor e do Comportamento O CADIn&Out que foi criado para levar até às escolas 
os serviços de apoio psicopedagógico, terapêutico e educacional que existem no 
CADIn (CADIn, 2011a).  

O Centro tem também o intuito de contribuir ativamente para a integração plena e 
efetiva na sociedade do indivíduo com Deficiência Mental ou Perturbação do 
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Desenvolvimento. Desta forma, o atendimento realizado é contínuo, apoiando jovens e 
adultos na formação profissional e/ou emprego. O núcleo de Intervenção 
Socioprofissional é o responsável por esse apoio e pretende dar respostas às 
necessidades de transição e coping, tendo em conta as preferências e interesses 
desses indivíduos (CADIn, 2005 & 2011a). O núcleo de Apoio e Intervenção Familiar 
dispõe de vários modelos de intervenção para ajudar nos problemas das famílias e 
casais. No núcleo da Orientação Escolar e Profissional ajuda-se a criança e/ou jovem 
conhecer os seus valores, capacidades, interesses e objetivos na vida, e as 
alternativas de ensino e de trabalho que tem ao seu dispor. O núcleo de Intervenção 
no Uso da Internet e das Telecomunicações pretende avaliar e intervir em problemas 
de dependência da internet, investigar o uso das tecnologias na saúde mental e 
promover ações de formação do uso correto dessas tecnologias (CADIn, 2011a).  

A consulta de Educação e Intervenção em Sexualidade destina-se sobretudo à 
avaliação, intervenção e aconselhamento na área da saúde e bem-estar sexual, e à 
promoção de ações de esclarecimento de educação sexual. Na consulta de 
Perturbações do Sono avalia-se especificamente a perturbação e as suas 
consequências, realizando-se depois uma intervenção adaptada a cada caso com o 
objetivo de garantir o melhor funcionamento noturno e diurno da criança e da família 
(CADIn, 2011a).  

A Terapia Ocupacional pretende tornar a pessoa mais autónoma nas suas atividades 
de casa, da escola, do trabalho e da comunidade, mesmo apresentando dificuldades 
e/ou incapacidades (CADIn, n.d.). Na Terapia da fala, o técnico avalia e intervém ao 
nível da comunicação, nos seus processos de compreensão e produção de linguagem 
oral e escrita, e na comunicação não-verbal. A Fisioterapia dedica-se à avaliação e 
intervenção das alterações motoras que interferem no desenvolvimento da criança, 
prejudicando a sua funcionalidade (CADIn, n.d.).  

O acompanhamento do indivíduo com deficiência pressupõe a existência de um plano 
de reabilitação integrado, que valorize o indivíduo e o meio em que se insere. A 
existência de um filho com uma patologia grave do desenvolvimento coloca vários 
desafios à família. Assim, os pais precisam de um apoio adequado que sirva como 
meio de equilíbrio entre si, o filho com perturbação do desenvolvimento e os restantes 
membros da família. Este apoio existe para que não se sintam sós e concretiza-se 
com um grupo de especialistas em apoio e aconselhamento familiar (CADIn, 2005). 

A Bolsa Social tem como função apoiar as famílias com baixos rendimentos e que têm 
dificuldades em suportar os custos dos serviços do centro, e resulta dos donativos de 
particulares, instituições e empresas, variando de ano para ano. Atualmente, este 
projeto apoia 1 em cada 3 indivíduos que vêm ao CADIn (CADIn, 2011a). 

Outra vertente do CADIn é a Formação tanto a profissionais como educadores, 
professores e pais, cujo objetivo é que eles se tornem parceiros ativos no processo de 
aquisição e promoção de aptidões e competências (CADIn, 2005). 

A vertente Científica assume muita importância para os técnicos e para o projeto do 
CADIn, visando uma formação constante e atualização de conhecimentos, que são 
partilhados e discutidos em debate, e que são fundamentais para a implementação de 
investigação de qualidade (CADIn, 2005).  
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 22..55..  AA  IInntteerrvveennççããoo  PPssiiccoommoottoorraa  nnoo  CCaaddiinn  

No CADIn, a Intervenção Psicomotora assume-se como uma intervenção que se 
ajusta às crianças, moldando-se à sua idade, patologia e necessidades. Esta 
intervenção tem lugar nos vários núcleos – Dificuldades de Aprendizagem; – 
Perturbações do Espectro do Autismo e Défices cognitivos; – Perturbação de 
Hiperatividade e Défice de Atenção, incidindo nos diferentes domínios do 
desenvolvimento. Face às necessidades específicas de cada indivíduo, a intervenção 
vai procurar responder com respostas educativas e terapêuticas adequadas. A 
intervenção psicomotora conta com dez Técnicos Superiores de Educação Especial e 
Reabilitação (CADIn, 2005). 

A intervenção psicomotora representa uma resposta de intervenção adequada a 
criança e jovens que, através do investimento corporal na ação, da manipulação de 
objetos, da simbolização e de atividades expressivas, conseguirão melhorar a 
comunicação e organizar o pensamento (CADIn, 2005). 

 

33..  EEnnqquuaaddrraammeennttoo  ddaa  RReeaalliizzaaççããoo  
 33..11  CCaalleennddaarriizzaaççããoo  ddoo  eessttáággiioo  

O estágio teve início no fim de Setembro, sendo que a entrada para o Núcleo da 
Dislexia e Outras Dificuldades de Aprendizagem e o início das observações tiveram 
início no princípio de Novembro. O final do estágio para efeitos de relatório aconteceu 
no dia 1 de Junho. 

O horário apresentado corresponde a uma aproximação do horário praticado pela 
estagiária. As sessões decorreram dentro do assinalado, no entanto, a observação de 
avaliações foi muito variável, tendo chegado a acontecer em todos os dias da semana 
e com uma regularidade muito variável. Existiram períodos de grande fluxo de 
avaliações, como no final dos semestres escolares das crianças, e alturas em que a 
quantidade de avaliações observadas e intervencionadas foi menor. Desta forma, os 
respetivos blocos no horário são blocos representativos. 

Quanto ao trabalho realizado em conjunto com as restantes estagiárias, realizou-se 
essencialmente nas terças-feiras à tarde. 

As quintas-feiras representam o dia reservado para o trabalho no relatório de estágio 
ou em atividades para o núcleo, como tradução de material. 
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Tabela 1 - Horário de estágio 

 

 33..22..  PPooppuullaaççããoo  aappooiiaaddaa  

A população apoiada é composta por seis crianças, excluindo o estudo de caso. Para 

esta população, é feita uma descrição baseada na anamnese e de seguida são 

referidos, muito resumidamente, o tipo de trabalho realizado nas sessões, as 

atividades propostas pela estagiária e, ainda, a evolução da criança ao longo da 

intervenção. 

As atividades propostas pela estagiária partiram de aspetos que estavam a ser 

trabalhados em sessão, noutros casos que já tinham sido trabalhados e precisavam de 

ser revistos e, ainda, que constituíam um objetivo futuro.  
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Quanto à evolução da criança, são apresentados alguns pontos-chave, que foram 

discutidos com a técnica responsável e observados pela estagiária. Esses resultados 

da intervenção dizem respeito ao período de estágio (Novembro-Maio). 

 

  33..22..11..  DD..  AA..  

 Anamnese 

O D. A. tem 10 anos e frequenta o 4º ano. Nasceu prematuro, às 29 semanas de 
gestação com 1,470 kg. Esteve internado cerca de um mês sobretudo com 
dificuldades de sucção. Aos 18 meses, ainda não estava desenvolvida a marcha 
autónoma pelo que realizou mais exames neurológicos tendo sido disgnosticada 
Diplegia Espástica. Foi desde então seguido em Fisioterapia. A aquisição da 
linguagem foi um pouco tardia mas deu-se de repente e aos 3 anos de idade já falava 
muito bem. Nessa altura, ingressou no infantário e aos 6 entrou para o primeiro ano de 
escolaridade. No segundo ano, ficou retido e foi abrangido pelo Decreto-Lei nº 3/2008. 
Atualmente, está no 4º ano e usufrui de adequações no processo de avaliação e 
adequações curriculares. 

Vive com os pais e um irmão mais novo, com 2 anos. 

Foi encaminhado para intervenção psicopedagógica em Abril de 2011, devido a 
dificuldades escolares significativas, sobretudo na leitura e escrita. O apoio teve início 
em Maio do mesmo ano, com frequência bissemanal. 

  

 Intervenção psicopedagógica 

Os principais domínios trabalhados foram a leitura, a escrita e a linguagem oral. Ao 
nível da leitura, pretende-se uma melhor descodificação, através, por exemplo, da 
leitura de sílabas no silabário. Dentro da fluência, trabalharam-se as questões da 
prosódia, mas sobretudo a velocidade de leitura. Foram várias as tarefas que 
envolvem a compreensão leitora, a ortografia e a expressão escrita. Na primeira, 
foram trabalhados textos do 2º ano de escolaridade, onde a criança tinha de fazer um 
resumo e responder a questões de interpretação. Na segunda, foi elaborado um 
registo de ortografia, onde a criança em conjunto com a técnica assinalavam os 
resultados do ditado de palavras com as cores vermelho, laranja e verde, em casos 
como s-ss, ditongos, r-rr, etc. Este registo é feito depois de já ter sido trabalhada a 
regra. Desta forma, é dada à criança liberdade para decidir qual a regra que vai ser 
trabalhada nos próximos tempos. Ainda dentro do domínio da escrita, e em relação 
com o trabalho ao nível da linguagem, o D. A. realizou atividades relacionadas com a 
produção de frases, por exemplo no contexto de descrição de uma sequência de 
imagens, que depois seriam utilizadas na produção de texto.  

Um grande entrave à continuidade da intervenção psicopedagógica é o elevado 
número de vezes que a criança falta às sessões. 

 

 Intervenção da estagiária 

A intervenção da estagiária realizou-se essencialmente na linguagem oral, com a 
elaboração de frases através da escolha de um sujeito, espaço e verbo. Caso 
desejasse, poderia ainda tentar adicionar um adjetivo. Estas opções eram 
apresentadas no formato de um livro, com imagens para o sujeito e o espaço, e 
palavras referentes ao verbo e às características. Também foram trabalhadas a leitura 
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e interpretação do texto, com uma atividade que envolvia ambas as competências, e a 
identificação fonémica, através da identificação dos dígrafos vocálicos an, en, in, on, 
un, de modo a facilitar a relação fonema-grafema na escrita.  

 

 Resultados da intervenção 

O D. A. apresentou melhorias na leitura e na escrita, embora se mantenha abaixo do 
esperado em termos de descodificação, fluência e compreensão leitora bem como de 
ortografia e expressão escrita. As dificuldades parecem ser decorrentes do seu 
diagnóstico de Paralisia Cerebral e condicionam significativamente a sua progressão 
escolar. A sua boa fluência na oralidade é uma mais valia, que deve ser aproveitada 
para o trabalho de outras competências, como no caso da expressão escrita. 

 

  33..22..22..  DD..  BB..  

 Anamnese 

O D. B. tem 11 anos e frequenta o 4º ano de escolaridade. Não são destacadas 
quaisquer intercorrências no período de gestação ou parto. As diferentes aquisições 
foram feitas nos períodos considerados normais. Não tem problemas de alimentação, 
mas tem um sono muito agitado. Tem tido um desenvolvimento saudável.  

Esteve aos cuidados da mãe até aos 4 meses. Ingressou no 1º ano com 6 anos de 
idade. Segundo a mãe, foram detetadas dificuldades na aquisição das aprendizagens 
no decorrer desse mesmo ano. No decorrer do 2º ano, tornou-se mais evidente a sua 
desatenção. 

Existem comportamentos compatíveis com uma Perturbação de Hiperatividade com 
Défice de Atenção. Tendo em conta a história do desenvolvimento, o percurso 
académico do D. B. e os resultados obtidos na avaliação psicopedagógica (Abril 
2011), pode-se concluir que o quadro apresentado indica uma Perturbação Específica 
da Aprendizagem da Leitura (Dislexia) e da Escrita (Disortografia), uma vez que 
apresenta uma prestação académica inferior ao que seria esperado para a sua idade, 
ano de escolaridade e potencial cognitivo. 

 

 Intervenção psicopedagógica 

A intervenção com o D. B. baseou-se essencialmente na promoção da qualidade da 
leitura, mais direcionada para o aumento da fluência (precisão, velocidade de leitura e 
entoação) e no desenvolvimento da expressão escrita. Neste último objetivo, tenta-se 
que o D. B. seja capaz de produzir ideias e ligá-las de forma coerente, introduzindo 
também elementos descritivos, para conferir mais interesse à sua estória, assim como 
vocabulário mais diversificado. 

 

 Intervenção da estagiária 

Os domínios para os quais a estagiária criou atividades foram a expressão escrita, a 
ortografia, a construção de texto e a compreensão da leitura (domínio semântico). 
Também foi trabalhado algum vocabulário, na medida em que a análise da formação 
das palavras (compostas por sufixação, prefixação e ambos) lhe permite aprender 
algumas estratégias de retirada do significado dessas mesmas palavras. 
Posteriormente, poderá introduzi-las no seu léxico e usá-las na expressão escrita. 
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Neste último, foi trabalhado um tipo de texto específico: a notícia. Pretendeu-se ver a 
estrutura da notícia, identificar, numa notícia retirada de um jornal online, as 
características vistas anteriormente, e por fim, criar uma notícia. 

Ao nível da ortografia, foi trabalhada a regra do s-ss, e a nível da leitura, realizou-se 
uma atividade para, à semelhança do que foi feito através da formação de palavras 
descrita acima, conseguir interpretar uma palavra desconhecida. Aqui, o objetivo não 
foi analisar a palavra em si, mas sim retirar informação do contexto que permitisse 
perceber a palavra "difícil". 

 

 Resultados da intervenção 

O D. B. tem evoluído bastante nos domínios trabalhados pela técnica. É capaz de ler 
mais rápido e com mais expressividade. Ao nível da produção textual, é capaz de 
produzir ideias interessantes e encontrar formas alternativas de ligar ideias, com a 
monitorização da técnica. Conhece e utiliza corretamente os conetores, embora o seu 
uso na expressão escrita ainda seja um pouco limitado. 

 

    33..22..33..  DD..  PP..  

 Anamnese 

O D. P. tem 11 anos e frequenta o 4º ano de escolaridade. Já ficou retido duas vezes. 
(Não existem mais dados relativos à anamnese) 

Os dados recolhidos em entrevista semi-estruturada junto da encarregada de 
educação apontam para a presença de 8/9 sintomas de Desatenção (DSM - IV) e a 
presença de 3/9 sintomas de Hiperatividade/Impulsividade. 

Tem um perfil disléxico e disortográfico grave. Ao nível do comportamento, tem 
apresentado algumas melhorias, assim como de integração com os pares. O D.P. é 
acompanhado com a frequência de uma vez por semana. 

 

 Intervenção psicopedagógica 

O D. P. está em intervenção, no Cadin, desde o dia 14 de Novembro de 2012. Não 
possui uma avaliação inicial, tendo sido diretamente encaminhado para a intervenção, 
pela neuropediatra. 

Face às suas dificuldades marcadas, os objetivos das sessões basearam-se na escrita 
de palavras simples, trabalhando uma regra ortográfica, e a leitura dessas mesmas 
palavras. Mais especificamente, foram propostas atividades que envolveram 
processos de leitura e escrita de um nível significativamente abaixo do seu ano de 
escolaridade. No entanto, a dificuldade de assimilação das aprendizagens é muito 
marcada. Quanto às regras ortográficas, a técnica optou pelo ensino de uma regra 
mais simples (R-RR), que também foi trabalhada pela estagiária. A assiduidade do D. 
P. representou um entrave à intervenção. 

Face a dificuldades na deslocação para o Cadin, a criança teve de abandonar o apoio 
pedagógico, tendo-se realizado a sua última sessão no dia 30 de Abril de 2012. 

 

 Intervenção da estagiária 
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O acompanhamento deste caso pela estagiária começou em Fevereiro. Devido à sua 
fraca assiduidade, apenas foi realizada uma atividade para o D. P. A atividade 
consistiu na aplicação das regras do r-rr. A atividade, realizada em powerpoint, 
pretendeu o ensino das regras da utilização das duas formas, com posteriores 
exercícios de preenchimento de lacunas, onde a criança tinha de escolher a forma 
correta de completar a palavra.   

 

 Resultados da intervenção 

Devido a todas as condicionantes anteriormente referidas, não são assinalados 
resultados da intervenção.  

 

    33..22..44..  EE..  

 Anamnese 

O E. tem 9 anos e frequenta o 3º ano de escolaridade. A gravidez foi de termo e sem 
ocorrências. Foi um parto eutócico e o menino nasceu com 3550 gramas. O seu 
desenvolvimento psicomotor foi normal, tendo adquirido a marcha aos 11 meses. À 
exceção de infeções respiratórias ao entrar para o infantário, o E. tem sido uma 
criança saudável. O desenvolvimento da linguagem foi muito tardio, tendo apenas 
começado a dizer algumas frases aos 4 anos de idade. 

Anteriormente à vinda para o Cadin, foi acompanhado em terapia da fala na Unidade 
da 2ª Infância do Hospital D.Estefânia com intervenção em floortime e terapia da fala. 
No entanto, o seu diagnóstico não era claro. 

A sua perturbação assemelha-se a uma perturbação do espetro do autismo sem outra 
especificação, nomeadamente à Síndrome de Asperger. As suas principais 
dificuldades encontram-se na comunicação, interação social e comportamento. As 
suas dificuldades no âmbito académico atribuem-se à dislexia. 

O E. já frequentou outros centros de acompanhamento, tendo apenas vindo para o 
Cadin em Novembro de 2011, a pedido da mãe. Vive com o pai, a mãe e a irmã. 

Está a ser acompanhado bissemanalmente no Cadin, sendo que uma dessas 
intervenções se realiza no âmbito das dificuldades académicas (Núcleo da Dislexia e 
Outras Dificuldades de Aprendizagem) e a outra vez é realizada pelo núcleo das 
Perturbações do Espetro do Autismo e Défices Cognitivos. 

  

 Intervenção psicopedagógica 

O E. não realizou uma avaliação psicopedagógica no Cadin.  

Face aos relatórios anteriores que possui, foi possível traçar alguns objetivos para a 
leitura e a escrita. 

Foi realizado um trabalho ao nível da leitura e compreensão do texto e, a nível da 
escrita, pela ortografia e construção de textos. Dentro da compreensão do texto, foi 
dado ênfase à família das palavras, pois a compreensão da formação das palavras 
constitui uma ajuda importante na compreensão do significado dessas mesmas 
palavras. Foram, também, trabalhados aspetos discriminativos, como a confusão entre 
/f/ e /v/.  
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A organização geral da sessão é bastante estruturada, sendo que a primeira atividade 
realizada ao entrar na sala é a definição, no quadro, do trabalho que vai ser realizado 
na sessão. O primeiro ponto assinalado é a conversa inicial, onde a criança pode falar 
sobre a escola (testes, matéria), ou outros aspetos significativos para ele, que tenham 
ocorrido durante a semana. De seguida, existem um ou dois pontos reservados para o 
trabalho da sessão, e o último ponto corresponde ao prémio, onde a criança pode 
escolher um jogo como recompensa. Ao longo da intervenção, foi introduzida a 
questão da gestão do comportamento da criança, através de um cartão onde lhe 
poderiam ser retiradas estrelas. O facto de existir recompensa está dependente do seu 
comportamento. 

 

 Intervenção da estagiária 

Ao nível da leitura e compreensão, o trabalho realizado adveio das diretrizes do 
programa Reading Naturally, onde são apresentados os domínios necessários para 
facilitar a compreensão (Organizadores visuais, como imagem, título; capacidade de 
previsão, através do referido anteriormente e da explicitação de algum vocabulário; 
Leitura cronometrada, para avaliar a velocidade leitora; Questões de interpretação de 
caráter literal, inferencial, de crítica; Resumo do texo). É importante que a vivência da 
leitura tenha significado no contexto da criança, pelo que se optou pela utilização de 
textos relacionados com conteúdos académicos do E. No que diz respeito ao 
vocabulário, e pelas características da criança, foram utilizadas imagens que facilitam 
a compreensão de conceitos mais abstratos. 

Ao nível da escrita, foram essencialmente trabalhadas regras ortográficas, através da 
explicitação da regra e, de seguida, da aplicação dessa regra num contexto mais 
lúdico (como um jogo no computador), e a construção de texto, onde através do uso 
de mnemónicas, são relembrados os passos necessários para compor uma história. 
Neste âmbito, foi efetuada uma ficha que guia o processo de escrita. 

Dentro das dificuldades de discriminação, foram elaboradas atividades para trabalhar 
os sons /x/ e /j/. 

 

 Resultados da intervenção 

Embora a criança se encontre há pouco tempo em intervenção no Cadin, é possível 
assinalar algumas conquistas importantes. Embora existam algumas dificuldades na 
leitura, nomeadamente ao nível da fluência, o E. parece cometer menos erros de 
descodificação. Conseguiu, também, a adoção de estratégias eficazes para a 
discriminação auditiva de sons que trocava, pelo que tem mais facilidade, na escrita, 
em encontrar o grafema que corresponde ao fonema que pretende. 

 

 

  33..22..55..  II..  

 Anamnese 

A I. tem 9 anos e frequenta o 3º ano de escolaridade. 

A gravidez, o parto e o período neo-natal decorreram sem intercorrências. Todas as 
aquisições motoras e psicomotoras ocorreram dentro dos parâmetros considerados 
normais. Em relação à Comunicação e Linguagem, começou a dizer as primeiras 
palavras aos 12 meses, revelando uma boa compreensão/expressão verbal. A 
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autonomia, ajustamento emocional, sono e alimentação não revelam dificuldades, à 
exceção de vésperas de situações de maior stress, onde apresenta um sono mais 
agitado. São ainda assinalados comportamentos de desatenção e dificuldades de 
memória. 

Aos 4 anos foi-lhe diagnosticada epilepsia, "abundante atividade de caráter 
epileptiforme generalizada", sendo que evidencia diariamente várias "ausências de 
curta duração". 

Apresenta um funcionamento intelectual que se situa no nível médio inferior em tarefas 
de natureza verbal e nível inferior em tarefas não verbais. 

A Inês vive com os pais e duas irmãs mais novas. Na escola, beneficia de medidas 
educativas do Decreto-Lei nº 3/2008.  

 

 Intervenção psicopedagógica 

O trabalho realizado com a I. baseia-se, ao nível da leitura, na descodificação e 
fluência. São lidos vários textos do ano de escolaridade abaixo do seu. Também é 
realizado treino da compreensão oral e escrita, onde são analisados os textos 
escolhidos através de estratégias facilitadoras da compreensão, como o resumo de 
parágrafo e o sublinhar. É ainda feito treino da linguagem escrita expressiva 
(expressão escrita e correção ortográfica) e treino das competências fonológicas. 

 

 Intervenção da estagiária 

A intervenção realizada com a I. teve três domínios principais: a expressão escrita, a 
consciência fonológica e a correção ortográfica. Para a expressão escrita, foi criada 
uma atividade que permitiu a construção de uma história com vários elementos que 
tinham de ser acrescentados, à vez, pela técnica, pela criança e pela estagiária. Para 
a consciência fonológica, apresentou-se alguns jogos que permitiram a segmentação 
fonémica, identificação fonémica, entre outros. Por último, foram realizadas atividades 
respeitante às regras ortográficas (Uso do m antes de p e b; regra do c e g), 
começando pela organização da regra e, depois, pela sua aplicação em tarefas como 
um jogo no computador, completamento de lacunas, entre outros. 

 

 Resultados da intervenção 

A área em que foi mais visível a evolução da criança foi a correção ortográfica. 
Valendo-se do corretor do computador e das atividades de composição de texto serem 
feitas, na grande maioria, no computador, a I. é agora capaz de escrever com menos 
erros. Ao nível da fluência, a sua velocidade de leitura ainda se encontra um pouco 
abaixo do esperado para a sua idade, mas tem vindo a progredir. Esses resultados 
são visíveis pela colocação, numa grelha, do número de plavras lidas por minuto. 
Neste momento, a I. lê cerca de 79 palavras por minuto, num texto do 2º ano de 
escolaridade. Quanto à consciência fonológica, foi notória uma boa consciência 
fonológica, que foi melhorando à medida que era feito mais treino da competência. 

 

  33..22..66..  LL..  

 Anamnese 

A L. tem 9 anos e frequenta o 4º ano de escolaridade. 
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nasceu de termo, por cesariana, sem apresentar complicações nos períodos pré, peri 
e pós-natal. Tem sido uma criança saudável, contudo há a registar uma cirurgia aos 4 
anos de idade às amígdalas e adenóides. O seu desenvolvimento motor e da 
linguagem ocorreu dentro dos períodos considerados normais contudo, usou pseudo-
palavras até tarde, inventadas por si, para designar objetos do quotidiano. Não se 
registam alterações no sono e na alimentação. 

Aos 6 anos entrou para o 1º ano e a aquisição da leitura e escrita foi feita, mas com 
algumas dificuldades. No 2º ano as dificuldades de aprendizagem agravaram-se e 
iniciou terapia da fala no domicílio. Segundo o relatório de Terapia da Fala, a Leonor 
apresentava uma Perturbação Articulatória Fonética e uma Perturbação Fonológica. 

Vive com os pais e o irmão de 15 anos. Tem ainda duas irmãs de 18 anos com quem 
contacta regularmente. Como antecedentes familiares, é de assinalar que um tio tem 
Dislexia e uma das irmãs tem apresentado algumas dificuldades no seu percurso 
escolar. 

 

 Intervenção psicopedagógica 

As dificuldades assinaladas na avaliação psicopedagógica indicam uma Perturbação 
Específica da aprendizagem da Leitura e Escrita (Dislexia e Disortografia). A 
intervenção baseia-se sobretudo nas dificuldades ao nível da consciência fonológica, 
trabalhando várias trocas visuais percetivo-visuais. Dentro da escrita, foram abordadas 
várias atividades para o treino das regras ortográficas, assim como uma intervenção 
ao nível da caligrafia. A intervenção tem uma frequência bissemanal. 

 

 Intervenção da estagiária 

Foram realizadas, numa primeira fase, várias atividades de consciência fonológica, 
onde se encontravam tarefas de segmentação fonémica, síntese silábica, entre outros. 
Todas as tarefas representam as tarefas necessárias para desenvolver a consciência 
fonológica, que tem repercussões ao nível da escrita e da leitura. Numa fase posterior, 
a intervenção focou-se mais nos aspetos da caligrafia, pelo que foram realizadas 
atividades que envolvem a consciencialização da forma da letra e, sobretudo, a 
capacidade de auto-avaliação da caligrafia por parte da criança, visto que a tomada de 
consciência das suas dificuldades na caligrafia é um dos passos mais importantes 
para a futura alteração desses mesmos aspetos. 

 

 Resultados da intervenção 

A L. mostrou bons progressos ao nível da consciência fonológica. Com o passar do 
tempo, verificou-se que tem mais facilidade na segmentação fonémica, assim como 
nas restantes competências do domínio em questão. Ao nível da ortografia, apesar de 
as dificuldades serem ainda bastante evidentes, já conseguiu sedimentar algumas 
regras, como o uso do s-ss. 

Quanto à caligrafia, tem mostrado alguma relutância em aceitar estratégias como o 
desenho de letras menos complexas, mas consegue, neste momento, ser bastante 
crítica quanto aos pontos fortes e fracos da sua letra. Mostra, ainda, mais facilidade na 
descrição da forma das letras, o que indica um melhor conhecimento da organização 
espacial da letra. 
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  33..33..  PPllaanneeaammeennttoo  ddaa  iinntteerrvveennççããoo  

A intervenção com a população acima referida, e com o estudo de caso, realizou-se 
mediante o equilíbrio entre os objetivos que estavam a ser trabalhados com a técnica 
responsável e as possibilidades de intervenção da estagiária. 

No caso das sessões, estão apresentadas a quantidade que foram observadas e as 
que foram intervencionadas. No caso de serem intervencionadas, significa que a 
estagiária preparou atividades para a sessão, ou a sessão completa. Por vezes, 
embora o planeamento da atividade fosse inferior ao tempo da sessão, o ritmo da 
criança pôde alterar a duração da mesma. Em termos de estratégias, as técnicas 
disponibilizaram material de suporte (como fichas ou material bibliográficos) para a 
área pensada para a intervenção, possibilitando a concretização de atividades 
significativas para a criança. 

Quanto às avaliações, numa fase inicial a estagiária teve a oportunidade de observar a 
aplicação das provas. De seguida, passou a fazer a sua própria cotação, podendo 
depois comparar com os resultados atribuídos pela técnica, aquando da visualização 
do relatório de avaliação psicopedagógica. Depois, a estagiária passou a ter 
oportunidade de aplicar algumas provas, supervisionada pela coordenadora do núcleo 
NDODA e finalmente, ficou encarregue de realizar parte da avaliação sem supervisão, 
geralmente correspondente ao primeiro contacto com a criança, enquanto era 
realizada a entrevista aos pais. Foram aplicadas provas de avaliação pedagógica, 
assim como provas de avaliação da integração visuomotora e de alguns fatores 
psicomotores. 
Num dos casos de avaliação, o âmbito foi diferente. Trata-se do N. M. que estava a 
ser acompanhada no núcleo da Hiperatividade e Défice de Atenção e outros 
Problemas de comportamento, cuja técnica suspeitava da presença de dificuldades ao 
nível da leitura que se poderiam dever a uma dificuldades de aprendizagem específica 
da leitura. Assim, foi sugerido à técnica a aplicação de algumas provas, em contexto 
de sessão. A estagiária realizou a sua interpretação, que depois foi discutida no seio 
do núcleo da Dislexia. As conclusões apontam para a existência de algumas 
dificuldades que, no entanto, não são ainda demasiado significativas, pelo que 
procedeu à elaboração de um documento com estratégias para os pais e para a 
escola, para tentar colmatar as dificuldades assinaladas. O respetivo documento 
encontra-se em anexo.   

Em várias ocasiões, também no caso das outras avaliações foi possível participar na 
elaboração do relatório da criança. A análise realizada pela estagiária era discutida 
com a respetiva técnica, e depois de ser corrigida, pôde constar nos respetivos 
relatórios. 

Durante todo o processo de intervenção em sessões ou avaliações, existiu 
disponibilidade para o esclarecimento de dúvidas acerca da cotação das provas ou 
dúvidas acerca das abordagens de intervenção nas dificuldades de aprendizagem. 

Para todas as crianças apoiadas, foi realizado o planeamento e o relatório da(s) 
ativividade(s) proposta (s), que se encontram, juntamente com o material elaborado 
pela estagiária, em anexo. Nas sessões não intervencionadas, o registo das mesmas 
efetuou-se num caderno. Estes registos são muito importantes, na medida em que 
guardamos um registo da progressão do trabalho realizado com cada criança, que é 
útil para perceber a sequência do trabalho na área das dificuldades de aprendizagem, 
para além de ser determinante na escolha das tarefas a realizar pela estagiária. 

A tabela representativa do número de observação/intervenção em sessões e 
intervenções encontra-se abaixo. 
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 Mês 

Criança Participação Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Maio 

D. A. 
Observação 2 1 2 1 1  2 

Obs. e Interv.   1 1   1 

D. B. 

Observação 3 1 1 2 2 1 1 

Obs. e Interv.   1  1 2 3 

Reavaliação       1 

D. P. 
Observação    2 2 1  

Obs. e Interv.      1  

E. 
Observação 2 3 2 2 3 1 1 

Obs. e Interv.   3 1 1 2 3 

I. 
Observação  2 3 2  4 2 

Obs. e Interv.    1 5 2 3 

J. 
Observação 2 2 1 3 4   

Obs. e Interv.   1 1 2 2 6 

L. 
Observação 1  2 3 3 2 1 

Obs. e Interv.   1 1  1 2 

Avaliações 
Assistidas 2 4 1 1    

Participadas   7  2 2 1 

 

Tabela 2 - Calendarização das sessões e avaliações
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 33..44..  CCoonntteexxttooss  oonnddee  ssee  rreeaalliizzoouu  aa  iinntteerrvveennççããoo 

 
No Cadin, a intervenção psicopedagógica é realizada em contexto de sala, de um para 
um. A sala é luminosa e possui a zona de trabalho, que corresponde à secretária onde o 
técnico e a criança se sentam frente a frente, e um espaço onde se encontram diversos 
jogos (estantes ou armários). Esses jogos representam, essencialmente, jogos 
relacionados com as competências académicas e aos quais a criança tem acesso, 
geralmente como recompensa no final da sessão. 
A intervenção segue uma organização simples, em que a criança entra e se senta na 
cadeira em frente ao técnico. Numa primeira fase, é estabelecido um diálogo, onde a 
criança relata acontecimentos da escola, resultados dos testes, matéria trabalhada nas 
aulas, ou outros acontecimentos significativos para ela. De seguida, são realizadas uma 
ou duas tarefas relacionadas com as competências académicas e, no final da sessão, 
caso haja tempo, a criança pode escolher um jogo. Este último tempo tem a duração de 
cerca de cinco minutos. Os jogos mais utilizados são jogos que trabalham competências 
como a memória, perceção e atenção. 
 

 

  33..55..  AAvvaalliiaaççããoo  
  33..55..11..  OO  nnúúcclleeoo  NNDDOODDAA 

O núcleo da Dislexia e Outras Dificuldades de Aprendizagem é especializado na 
avaliação e apoio pedagógico de crianças com Dislexia e outras dificuldades de 
aprendizagem específicas, nomeadamente da escrita (disgrafia e disortografia) e do 
cálculo (discalculia) (CADIn, 2011b). 

A avaliação para despiste de Dislexia ou de Outras Dificuldades de Aprendizagem 
Específicas é constituídas por duas partes/sessões: a avaliação cognitiva e a avaliação 
psicopedagógica. Também é importante a recolha de informação do contexto escola, 
através da opinião dos professores acerca das características e necessidades do aluno, e 
através da observação e consulta dos cadernos, testes e registos de avaliação, visando 
uma melhor compreensão da natureza, intensidade e duração das dificuldades da criança 
(CADIn, 2011b). 

A avaliação cognitiva é realizada por uma psicóloga valendo-se de um teste individual 
estandardizado (habitualmente a Escala de Inteligência de Wechsler, 2003). A avaliação 
psicopedagógica é feita através de uma bateria de testes informais, pela psicóloga, pela 
técnica superior de educação especial e reabilitação (TSEER) ou pela professora do 
ensino especial. Avaliam vários aspetos, desde os pré-requisitos da aprendizagem, 
linguagem oral, leitura, escrita e matemática, até aos métodos e hábitos de estudo. É 
ainda efectuado o despiste de problemas comportamentais e emocionais, por intermédio 
de entrevista, observação directa e preenchimento de questionários (CADIn, 2011b). 

Os critérios de diagnóstico respeitam os critérios de diagnóstico da perturbação do 
desenvolvimento em causa, de acordo com o Manual de Diagnóstico DSM-IV-R (2002). 
Após a avaliação, os técnicos envolvidos no processo reúnem-se para a análise dos 
resultados e para procederem à elaboração do relatório. Posteriormente, é agendade 
uma reunião com os pais para a discussão do diagnóstico definitivo e abordagem dos 
recursos disponíveis, de forma a dar-se a melhor resposta possível para responder às 
necessidades da criança (CADIn, 2011b). 



              
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil  

 

Relatório de Estágio Profissionalizante - Mestrado em Reabilitação Psicomotora                   | 26  

 

Quanto à intervenção, é precedida pela elaboração de um programa de intervenção 
individualizado que pretende colmatar as lacunas identificadas na avaliação. Em sessão, 
o trabalho será individual, individualizado e baseado na investigação. Deverá ser 
intensivo e centrado em aspetos académicos, valendo-se de várias estratégias eficazes, 
como a Instrução Direta e o uso de mnemónicas. São também tomadas em linha de 
conta as acomodações na instrução, como o nível de apoio, e as adaptações (i.e., 
currículo alternativo). As sessões de intervenção têm a duração de 50 minutos, e a sua 
frequência varia entre uma a três vezes por semana (CADIn, 2011b). 

 

  33..55..22..  IInnssttrruummeennttooss  ddee  aavvaalliiaaççããoo  

O núcleo NDODA utiliza diversos instrumentos para o despiste de uma perturbação 
específica da leitura e/ou da aprendizagem. As crianças chegam ao núcleo, geralmente 
através de uma consulta de desenvolvimento. De acordo com a avaliação pretendida, o 
médico responsável encaminha a criança para as técnicas do núcelo. 

Os instrumentos mais significativos/mais utilizados para recolha de dados da anamnese e 
avaliação da escrita, leitura e matemática, aplicados por uma psicóloga ou por uma 
técnica de educação especial e reabilitação, estão descritos, abaixo. É de salientar que 
nenhum dos instrumentos referidos se encontra validado para a população portuguesa, 
pelo que a interpretação dos resultados é feita com referência a critério e de acordo com 
os critérios presentes no DMS-IV-R (2002). 

 

 a) História Compreensiva 

A ficha de recolha de dados da anamnese, denominada História Compreensiva, foi 
realizada pelo Núcleo das Dificuldades de Aprendizagem (2006), mais especificamente 
pela Dra. Ângela Botelho, Dra. Leonor Ribeiro e Dra. Rita Catalão. É composta por 11 
domínios, nos quais serão levantados dados de Identificação do aluno, o Motivo de 
avaliação/Quem fez o referenciamento, dados do Agregado Familiar, a História Familiar e 
dados sobre a Habitação. Também são levantados dados sobre as Etapas de 
Desenvolvimento (Gravidez, Condições do parto, Psicomotricidade,...), informações sobre 
a Atividade Lúdica, Estado de Saúde, a História Educativa, informações sobre Apoio e 
avaliações Pedagógico-Terapêuticas que a criança já tenha efetuado e, por último, 
realiza-se o levantamento de informação acerca do Envolvimento Social e 
Cultural/Comportamento Adaptativo. 

Todos estes dados são recolhidos em entrevista com o(s) pai(s) e constituem um dado 
importante da avaliação, fornecendo uma informação valiosa para se perceber a criança 
em todos os contextos (familiar, social, escolar). 

 

 b) Pediatric Early Elementary Examination - PEEX 2 (Levine, M. D. & Sandler, 
A. D., 2002) 

Este teste é usado na avaliação da oralidade de crianças com idades compreendidas 
entre os 6 e os 9 anos. Para além da linguagem, avalia ainda a motricidade 
fina/grafomotricidade, linguagem, motricidade global, memória e processamento visual. 

A secção da linguagem do Peex 2 avalia uma vasta gama de funções relacionadas com 
competências linguísticas recetivas e expressivas. Muitos dos itens presentes são críticos 
para a aquisição da competência da leitura. 
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Inicia-se com tarefas de consciência fonológica e continua com a nomeação rápida de 
palavras usando várias pistas. Algumas das tarefas subsequentes, que examinam a 
compreensão e expressão ao nível da frase, requer uma maior exigência de memória e 
atenção. A secção da linguagem conclui com tarefas de compreensão de uma passagem 
(pequeno texto). 

 

 c) Pediatric Examination of Readiness at Middle Childhood - PEERAMID 2 
(Levine, M. D. et al., 2001) 

Este teste avalia as mesmas áreas que o PEEX 2, em crianças com idades 
compreendias entre os 10 e os 13 anos. 

Avalia as funções da linguagem começando pelo nível dos sons da linguagem, para 
palavras, frases e depois para o discurso. As tarefas medem uma grande variedade de 
parâmetros que inclui a precisão/exatidão/correção da linguagem recetiva e expressiva 
assim como o ritmo/taxa de processamento e produção verbal. Mais uma vez, é 
enfatizada a interação da linguagem com outras funções neurodesenvolvimentais tais 
como a memória, a atenção e o processamento visual. 

A secção começa com tarefas de caráter fonológico e continua com tarefas de 
nomeação. As tarefas seguintes examinam a compreensão da linguagem e a produção 
de frases. Algumas destas tarefas exigem muita memória e atenção enquanto outras são 
mais exigentes nos processos mais sofisticados da linguagem e na realização de 
inferências. A secção da linguagem termina com uma tarefa de sumário e compreensão 
de passagens (pequenos textos) orais.    

 

 d) Teste de Consciência Fonémica, Fonética e Fonológica 

Este teste foi construído pelo núcleo NDODA e avalia a consciência fonológica, através 
de tarefas em que a criança tem de identificar rimas e fazer a identificação, segmentação 
e manipulação silábicas. Na consciência fonética, pretende-se que sejam identificadas 
letras e, posteriormente, nomeado o som (ou sons) que produzem. Por último, na 
consciência fonémica, verifica-se a capacidade de segmentação, síntese, identificação e 
manipulação fonémicas. 

 

 e) Teste Exploratório de Dislexia Específica (Condemarin, M & Blomquist, M, 

1980) 

A Prova Exploratória de Dislexia Específica (assim traduzida em português) é composta 
por três níveis de leitura e um quarto nível respeitante a erros específicos da dislexia. O 
primeiro nível é composto pela nomeação da letra, do seu som e leitura de sílabas diretas 
com consoantes de sons simples. No segundo e terceiro nível, são lidas sílabas com 
graus de complexidade crescente. No quarto nível, são identificadas, caso existam, 
dificuldades típicas da dislexia, como confusão de letras pelo som e pela grafia, inversões 
de letras, de palavras e de letras dentro das palavras, e de sílabas dentro da palavra. 

 

 f) Formulário de avaliação da caligrafia (Ribeiro, 2012) 

Este teste deve apenas ser aplicado, para diagnóstico, a crianças que já tenham pelo 
menos dois anos de escolaridade e não deve ser aplicado a adultos. 
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O teste contém essencialmente três partes, a primeira relativa ao controlo postural, 
posição do papel e do instrumento de escrita, a segunda parte referente à praxia fina e 
perceção visuo motora e a terceira parte reflete a legibilidade e fluência da escrita.  

A primeira parte é avaliada durante o processo de escrita, enquanto que a segunda e 
terceira partes são avaliadas após a escrita. Cada uma destas partes é constituída por 
várias sub partes.  

É sugerido que se avalie a perceção visuo-motora através do Teste de Integração Visuo-
Motora (Beery, 1989), assim como algumas tarefas da Bateria Psicmotora (Fonseca, 
1975) relativos à lateralidade, esquema corporal e praxia fina. 

 

 g) KeyMath Revised (Connoly, A., 1998) 

Avalia crianças desde os 5 anos até ao nível 12 (final do ensino secundário). 

É um instrumento de administração individual que é aplicado entre 35 a 50 minutos e que 
fornece dados importantes sobre a compreensão e habilidades do aluno em relação a 
conceitos e habilidade matemáticas. É um teste de referência à norma que não está 
validado para a população portuguesa. Possui duas versões (A e B) que permitem a 
redução da familiarização dao indivíduo com o teste e permite uma avaliação de pós-
teste (para medir-se o ganho efetivo) . 

Abrange treze domínios através de uma sequência de conceitos e habilidades abarcando 
três áreas: Conceitos básicos (Números, números racionais e Geometria), Operações 
(Adição, subtração, multiplicação, divisão e Cálculo mental) e Aplicações (Medidas, 
Tempo e Dinheiro, Estimativas, Interpretação de Dados e Resolução de problemas). 

 

 h) Bateria de avaliação psicomotora (Fonseca, V., 2007) 

Esta bateria procura analisar e investigar as relações e as influências recíprocas entre o 
psiquismo e a motricidade de crianças com idades compreendidas entre os 3/4 e os 12 
anos. Tem como referência o modelo neuropsicológico do funcionamento mental de A. R. 
Luria e permite ao avaliador, traçar um perfil psicomotor intra-individual do indivíduo 
avaliado, através de provas que avaliam os sete fatores psicomotores, que são a 
tonicidade, a equilibração, a lateralidade, a noção do corpo, a estruturação espácio-
temporal, a praxia global e a praxia fina. Os dois primeiros correspondem à Primeira 
Unidade do modelo de Luria (regulação tónica de alerta e dos estados mentais), os três 
fatores seguintes integram na Segunda Unidade de Luria (receção, análise e 
armazenamento da informação) e os dois últimos enquadram-se na Terceira Unidade de 
Luria (programação, regulação e verificação da atividade). 

 

 i) Beery VMI (Beery, K. E. & Beery, N. A., 1967) 

O teste de Integração Visuo motora (Beery VMI) consiste numa sequência de formas 
geométricas que têm de ser copiadas com lápis e caneta. O Beery VMI foi concebido 
para avaliar até que ponto cada indivíduo consegue integrar as suas aptidões visuais e 
motoras (coordenação olho-mão). O objetivo do Beery VMI é ajudar a identificar, através 
de uma observação precoce (early screening), crianças que necessitem de ajuda 
especial, para obter serviços de apoio (needed services) para elas, para testar/avaliar a 
efetividade da intervenção educacional e outras, e para promover a investigação. 
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A forma completa possui 30 itens e pode ser administrada quer individualmente, quer em 
grupo entre 10 a 15 minutos, e é aplicada em indivíduos entre os 2 e os 18 anos. A 
versão reduzida possui 21 itens e apenas é válida para criança entre os 2 e os 7 anos.  

A investigação mostra que o Beery VMI é virtualmente/quase independente da cultura. 
Como as crianças de diferentes contextos socioeconómicos têm experiências muito 
distintas com o alfabeto e com os números, são usadas formas geométricas no Beery 
VMI em vez de letras ou formas numéricas. 

Existem, também, dois testes que permitem comparar a Integração Visuo-Motora com as 
performances visual e motora: Beery VMI Perceção Visual e Beery VMI Coordenação 
Motora. 

 

 j) Outros 

Para além dos testes acima referidos, existem inventários informais para a avaliação da 
leitura e da escrita, criados pelo Núcleo da Dislexia, em 2005. Neles, encontram-se os 
aspetos importantes que devem ser assinalados na prestação na criança.  

No caso da leitura, são registados o número de palavras lidas por minuto e o tempo total 
de leitura do texto, a postura da criança, a qualidade da leitura (fluência e expressão), a 
exatidão do reconhecimento de palavras (descodificação), e a expressão oral (resumo, 
interpretação e compreensão). Dentro da avaliação da caligrafia e ortografia, são 
identificadas a postura da criança, a caligrafia, a ortografia (ditado, cópia e composição), 
e a expressão escrita - composição temática. No ditado para avaliação da ortografia, 
existe uma lista de de 40 palavras para cada ano de escolaridade (1º ciclo). Caso as 
palavras sejam difíceis para a criança (4 erros consecutivos), efetua-se o ditado de 
palavras de nível inferior. No final, são assinalados a frequência de erros ortográficos e 
erros específicos, num quadro que discrimina todos os erros a assinalar, como por 
exemplo, trocas percetivas auditivas (p/t, t/d,...), omissões, adições, entre outros. 

No domínio da matemática, existe ainda uma checklist de competências adquiridas que 

consiste num conjunto de tarefas que avaliam os seguintes domínios da matemática: 

Números e Operações, Forma e Espaço e Grandeza e Medida. Estas checklists existem 

para todos os anos de escolaridade. 

 

 33..66..  EEssttuuddoo  ddee  CCaassoo  

O J. é uma criança muito empática que tem vindo a progredir bastante, depois de um 
período de tempo em que parecia estar parado. As suas dificuldades estendem-se em 
vários domínios, como a leitura, escrita, matemática, consciência fonológica e linguagem 
oral. 
Assim, este caso foi o escolhido para ser o Estudo de Caso, pois é possível fazer um 
planeamento abrangente e preparar atividades diversificadas, registando-se bons indícios 
de aprendizagem, como tem vindo a demonstrar. 
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    33..66..11  DDaaddooss  ddaa  aannaammnneessee  ddoo  JJ..  

A criança escolhida para estudo de caso chama-se J. e tem 10 anos. Frequenta o 
Colégio Os Aprendizes, em Cascais. 

O seu desenvolvimento decorreu sem complicações nos períodos de gravidez, parto e 
pós-parto e adquiriu a marcha dentro dos períodos considerados normais. Começou a 
dizer as primeiras palavras muito tarde e de forma incorreta. Aos 2 anos iniciou 
acompanhamento em Terapia da Fala após operação aos ouvidos devido a perda 
auditiva na sequência de otites serosas frequentes. São referidos antecedentes familiares 
relevantes em termos de perturbações da linguagem, uma vez que o pai também 
apresentou problemas articulatórios e de gaguez. Desde então, tem sido uma criança 
saudável que não apresenta problemas alimentares ou de sono. 

Iniciou a frequência no 1º ano com 6 anos, no Colégio Monte Maior com dificuldades 
significativas na área da Língua Portuguesa, tendo ficado retido no 2º ano. 

Da sua avaliação em psicologia educacional, a pedido da professora em Novembro de 
2010, concluiu-se que “quando o João se expressa oralmente torna-se evidente perceber 
que possui grandes dificuldades ao nível da articulação. Recorre exageradamente a 
movimentos corporais para se entender. Tem dificuldade em encontrar as palavras 
adequadas para se expressar. A professora refere, ainda, que “ (…) o aluno apresenta 
muitas dificuldades de concentração e memorização, fazendo avanços e retrocessos 
constantes nas suas aprendizagens, comprometendo e dificultando todo o trabalho a 
desenvolver com ele. Requisita ajuda constante ao professor não se mostrando nada 
autónomo no que concerne o trabalho escolar. Apresenta também graves dificuldades ao 
nível da articulação, omitindo e trocando alguns sons e mostra possuir um vocabulário 
pouco desenvolvido. 

O J. beneficia de apoio socioeducativo diário, desenvolvendo um trabalho adaptado e 
diferenciado dentro da sala de aula e está referenciado para beneficiar de apoio ao abrigo 
do Decreto-lei nº3/2008.” 

Quanto à avaliação psicopedagógica, concluiu-se que o J. apresenta um perfil cognitivo 
homogéneo no limite inferior, excluindo-se a hipótese de diagnóstico da Perturbação 
Específica da Aprendizagem da Leitura e/ou Escrita. 

Demonstra dificuldades ao nível da linguagem expressiva e ao nível da linguagem 
recetiva, nomeadamente em termos de manutenção da atenção e concentração, 
memória auditiva imediata, dificuldades articulatórias, fluência do discurso, inferir 
informação e capacidade de síntese. 

Salienta-se uma prestação inferior quanto à nomeação oral e escrita do alfabeto, à 
consciência fonológica e fonémica. Estes dados podem justificar as dificuldades em 
termos da descodificação leitora, salientando-se a presença de erros específicos (trocas 
percetivo-auditivas). Obtém maior sucesso na tarefa de correspondência de imagens a 
palavras. A sua leitura é ainda disfluente, muito hesitante e silábica o que compromete 
claramente as tarefas de compreensão (reconto e interpretação). 

A nível de escrita (ortografia e expressão escrita), comete erros que denotam 
desconhecimento das regras ortográficas e erros específicos (trocas percetivo-auditivas). 
O João não possui ainda autonomia para elaborar pequenos textos. 

Do preenchimento dos questionários entregues aos pais, à madrasta e à professora 
registaram-se apenas queixas clinicamente relevantes em termos de desatenção (pai e 
professora), que apontam para um diagnóstico de Perturbação de Hiperatividade com 
Défice de Atenção de subtipo desatento. A professora isoladamente refere ainda a 
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presença de comportamentos de agressividade, oposição, excesso de atividade 
motora/impulsividade e de questões emocionais (ansiedade, labilidade emocional) e de 
relacionamento interpessoal. 

A intervenção realizada com a criança visa os três principais contextos, que são o 
escolar, familiar e escolar. 

As áreas de intervenção são a leitura e escrita, com o objetivo de melhorar o 
conhecimento das letras através de metodologias multissensoriais e ensino direto de 
casos de leitura; melhorar a fluência leitora (descodificação e velocidade); conhecer e 
aplicar dos casos de leitura; e melhorar a expressão escrita (caligrafia, ortografia e 
construção frásica). Quanto às funções executivas, pretende-se o treino da memória, 
perceção e raciocínio, o treino do auto controlo e o aumento do tempo de concentração 
nas tarefas e, por fim, a promoção da sua auto-estima e empenho em tarefas académicas 
promovendo a generalização de conhecimentos à sua vida quotidiana. 

O J. encontra-se ao abrigo do Decreto-Lei 3/2008 de 7 de Janeiro, beneficiando de apoio 
pedagógico personalizado, adequações curriculares individuais e adequações no 
processo de avaliação. 

 

  33..66..22..  PPllaannoo  ddee  iinntteerrvveennççããoo  

O plano de intervenção do J. foi realizado com base no relatório de avaliação 
psicopedagógica. Reflete um plano com objetivos que o J. já tem vindo a trabalhar ao 
longo das sessões com a técnica e com objetivos futuros. O principal objetivo deste plano 
era conseguir, através das dificuldades relatadas na avaliação, traçar um conjunto de 
competências essenciais para desenvolver as áreas académicas da criança. Depois de 
reformulado com a ajuda da técnica responsável, resultou o seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelas 3, 4, 5, 6 e 7 – Plano de Intervenção  
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 Objetivo geral Objetivo específico Objetivo operacional 

C
on

sc
iê

nc
ia

 F
on

ol
óg

ic
a

 

Desenvolver a 

consciência 

fonológica 

- Deverá ser capaz de 

identificar rimas e 

manipular sílabas e sons 

 A criança deverá identificar se um par de palavras rima ou não 

 Deverá dizer pelo menos uma palavra que rime com uma palavra dada 

 Deverá dividir palavras em sílabas e manipulá-las 

 Deverá dividir palavras em sons e manipulá-los 

 

- Deverá ser capaz de 

identificar a relação 

grafema-fonema 

(Princípio alfabético) 

 

 O J. deverá identificar qual o(s) som(s) que a letra produz, quando apontada uma letra num 

cartão com o alfabeto 
 

 O J. deverá nomear uma palavra que tenha o som e que se escreva com a letra que 

identificou 
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E
x
p

re
s
s
ã

o
 e

s
c
ri
ta

 

Melhorar a 

correção 

ortográfica 

- Escrever 20 palavras do 

ditado aplicando as regras 

ortográficas 

 Deverá escrever corretamente 70% das palavras do ditado: 

   - aplicando as regras  s/ss, s/c/ç, s/z, m-b p, g/gu, g/j 

   - com o uso de ditongos e dígrafos 

                 - sem fazer as trocas percetivo-auditivas q/g, f/v, x/j.  

 Deverá escrever corretamente 70% das palavras do ditado com várias regras ortográficas e 

erros específicos (acima mencionados) em simultâneo, sem ajuda. 

- Escolher a palavra (de 

entre duas) com a correta 

ortografia 

 Deverá escolher corretamente 70% das palavras apresentadas com uma imagem alusiva à 

palavra, justificando a razão da sua escolha. 

Desenvolver a 

construção de 

frases/textos 

- Escrever frases 

gramaticalmente corretas 

acerca de uma(s) 

imagem(s) 

 Deverá escolher uma imagem de uma personagem (ou mais) e um verbo (ou mais) para 

escrever uma frase sintaticamente correta, identificando verbalmente qual o sujeito, o 

predicado e o grupo móvel (caso exista) 

 

 Deverá escrever uma frase sintaticamente correta acerca de uma figura que a técnica lhe 

mostra, identificando verbalmente qual o sujeito, o predicado e o grupo móvel (caso exista) 

- Escrever um texto de 

acordo com uma imagem 

 Deverá escrever um pequeno texto, de pelo menos 4 ideias, relacionado com uma imagem 

escolhida pela técnica. As frases devem estar relacionadas entre si e as frases têm de estar 

sintaticamente corretas 
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- Escrever um plano para 

um texto à sua escolha, 

definindo as personagens, 

o espaço, o tempo e a 

ação 

 

- Escrever um texto com 

introdução, 

desenvolvimento e 

conclusão 

 Escrever numa folha de rascunho quais as personagens da história, qual o espaço onde 

decorre, quando ocorre e o que aconteceu (ação principal) 

 

 Escrever um texto com uma frase de introdução, 2 ou mais parágrafos de desenvolvimento 

com pelo menos duas ideias no total e uma frase de conclusão 

 

- Elaborar um plano e 

escrever um texto à sua 

escolha, ligando as ideias 

com conetores e 

enriquecendo-o com 

vocabulário diversificado 

 A criança deverá escrever um texto de pelo menos 4 linhas e, com a ajuda da técnica, 

substituir palavras/ideias repetidas (se existirem) e variar os conetores (se repetidos), 

escolhendo um novo a partir de uma lista 
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Utilizar 

corretamente 

os sinais de 

pontuação 

- O J. deverá ser capaz de 

preencher corretamente 

um espaço no início/final 

da frase com o ponto final, 

ponto de exclamação, 

ponto de interrogação, 

travessão e dois pontos  

 O J. deverá completar um texto de dois parágrafos com os sinais de pontuação em falta 

 

 O J. deverá preencher um pequeno texto de menos de 10 frases com os sinais de pontuação 

em falta, de acordo com a leitura efetuada pela técnica. Poderá ser repetida a frase, em caso 

de dúvida 



              
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil  

 

Relatório de Estágio Profissionalizante - Mestrado em Reabilitação Psicomotora                   | 36  

 

 Objetivo geral Objetivo específico Objetivo operacional 

F
u

n
ç
õ

e
s
 e

x
e
c
u

ti
v
a
s

 Desenvolver a 

memória 

- Aumentar a memória 

visual através do 

emparelhamento de 

imagens 

 O J. deverá conseguir formar 10 pares de imagens em menos de 25 jogadas 

- Aumentar a memória 

auditiva através da 

repetição de instruções e 

listas de palavras 

 Deverá repetir, sempre que solicitado, a instrução das atividades. 

 Deverá ouvir um conjunto de 7 palavras relacionadas entre si e repetir, pelo menos, 4. 

- Aumentar a memória 

médio/longo prazo 

 O J. deverá ser capaz de conversar sobre ações do seu dia-a-dia (o que fez no fim de 

semana, o que saiu no teste, etc) dando pelo menos dois detalhes sobre cada ação. 

Promover a 

atenção 

- O João deverá ser capaz 

de ouvir uma história curta 

 O J. deverá recontar uma história pequena (até 3 ideias) por palavras próprias, identificando 

as personagens, o espaço, o tempo e a(s) ação(ões) ( com a indicação, por parte da técnica, 

de que tem de estar atento) 
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- Deverá ser capaz de 

planear e rever as tarefas 

propostas 

 A criança deverá, a pedido da técnica, verbalizar os passos que vai fazer para resolver a 

tarefa: 

          - "O que é que tenho de fazer?" 

          - "Como é que eu vou fazer?" 

          - "Vou começar" 

          - "Já acabei, vou rever"  
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 Objetivo geral Objetivo específico Objetivo operacional 

L
e

it
u

ra
 

Promover a 

fluência na leitura 

- Aumentar a velocidade 

de leitura 

 

 O J. deverá ser capaz de ler 70 palavras por minuto, num texto do segundo ano de 

escolaridade 

- Desenvolver a entoação 

 Deverá ler um texto pequeno (menos de 10 frases) com: 

                - paragens nos pontos finais 

                - entoação nas perguntas 

                - entoação nas exclamações  

- Deverá conseguir 

descodificar sílabas: 

     - diretas (CV) 

     - inversas (VC) 

     - complexas (CVC e 

CCV) 

     - ditongos (VV) 

     - dígrafos (CCV) 

 A criança deverá virar cartões (que estão ao contrário) e ler rapidamente as sílabas 

 

 Deverá juntar sílabas que formem palavras e escrevê-las 

 

- Deverá conseguir 

descodificar palavras com: 

     - duas sílabas diretas 

     - uma sílaba direta e 

uma inversa 

 A criança deverá ler corretamente, em 30 segundos, 12 palavras com:  

                            - duas sílabas diretas 

                            - uma sílaba direta e uma inversa 

             - uma sílaba direta e uma sílaba complexa 
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     - uma sílaba direta e 

uma sílaba complexa  

Desenvolver a 

capacidade de 

interpretação do 

texto 

- A criança deverá ler um 

texto do 2º ano de 

escolaridade, fazendo o 

seu reconto e 

respondendo a perguntas 

de várias naturezas 

 O J. deverá ler um texto pequeno e fazer o reconto, relembrando a ideia principal e pelo 

menos 3 detalhes, respeitando a sequência dos acontecimentos 

 Deverá responder corretamente a 60 % das perguntas acerca do texto, que variarão entre 

perguntas: 

          - diretas 

          - de opinião 

          - inferenciais 
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 Objetivo geral Objetivo específico Objetivo operacional 

L
in

g
u
a
g
e
m

 O
ra

l 

Melhorar a 

construção 

frásica 

- Produzir frases simples 

sintaticamente corretas  

 

- Produzir frases usando 

conjunções  

 

 

 Deverá formular frases simples Sujeito + Predicado 

 

 Deverá completar corretamente 10 frases com uma das seguintes locuções: logo, pois, 

como, mas, e, embora, porque, nem, quando, no entanto 

 

 Deverá escolher aleatoriamente um cartão (que está virado ao contrário) com uma frase 

incompleta e outro cartão (também virado ao contrário) com uma conjunção, produzindo uma 

frase com sentido. Realizará a tarefa com 10 cartões e terá de conseguir uma frase correta 

para todos 

 

 Deverá escolher 3 cartões: 1 Sujeito, 1 Verbo e 1 complemento circunstancial (de tempo, 

espaço ou modo) e produzir uma frase que ligue corretamente todos os elementos 

Promover o 

uso de 

vocabulário 

diversificado 

- Substituir numa frase 

uma palavra por outra de 

sentido equivalente 

 A criança deverá ler uma frase e encontrar, pelo menos, 1 sinónimo para a palavra 

destacada, repetindo a frase com esse sinónimo 

- Fazer uma frase para 

uma palavra nova 

 O J. deverá, em cada sessão, escolher um cartão com uma palavra (que não pertença ao 

seu vocabulário) que lhe será explicada, tendo de formular uma frase correta com a nova 

palavra que aprendeu. 



              
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil  

 

Relatório de Estágio Profissionalizante - Mestrado em Reabilitação Psicomotora                   | 41  

 

33..66..33..  PPllaanneeaammeennttoo  ddee  sseessssããoo  

Data: 27.04.2012 

Título da atividade: Grelha da Pontuação 
 

 Descrição da atividade 

Esta atividade é composta por duas partes: Numa primeira parte, pretende-se que seja 
feita uma revisão acerca da pontuação para que, numa segunda parte, sejam colocados 
sinais de pontuação num texto. 

Atividade 1: A primeira atividade tem por objetivo rever os principais sinais de 
pontuação. Existe uma tabela com as 
colunas Símbolo, Nome, Quando se usa 
e Exemplo. São dados à criança cartões 
para colocar na primeira e segunda 
coluna. Por exemplo, tem um cartão com 
o símbolo "?" e o seu correspondente 
"Ponto de interrogação": A atividade foi 
desenhada para 9 sinais de pontuação, 
mas apenas 5 serão usados na primeira 
fase. Os 5 sinais escolhidos para a 
primeira abordagem à atividade foram o 
ponto final, a vírgula, o ponto de 

interrogação, o ponto de exclamação, os dois 
pontos e o travessão. A criança terá, então, de 
colocar o símbolo e o nome, e posteriormente 
escrever quando se usa o sinal e dar um exemplo de um caso em que se utilize esse 
sinal.  

 

Atividade 2: Na segunda atividade, foi escolhido um texto de acordo com o nível de 
leitura da criança (2º ano de escolaridade). O texto foi retirado de um exame intermédio 
de Língua Portuguesa do GAVE. 
Nesta tarefa, a criança tem de ler 
as frases e, através das pistas do 
texto, escolher um dos três sinais 
de pontuação que lhe são dados 
para cada quadrado a preencher. 
Os sinais para esta atividade são 
o ponto final, a vírgula e os dois 
pontos. 

 

 Duração 

Ambas as atividades terão 
duração de cerca de 15 minutos 
cada, perfazendo 30 minutos. 

 
 

Ilustração 1 - Atividade 1 (27.04.2012) 

Ilustração 2 - Atividade 2 (27.04.2012) 
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 Objetivos 

Inserindo-se no domínio da expressão escrita, embora também ligada à leitura, a 
atividade tem como objetivo geral utilizar corretamente os sinais de pontuação. Mais 
especificamente, pretende-se que a criança seja capaz de preencher corretamente um 
espaço no início/final da frase com o ponto final, vírgula e dois pontos. Espera-se que, 
operacionalmente, o menino tenha sucesso em 8 dos 13 espaços a completar. 

 

 Estratégias 

Instrução verbal, pistas verbais e feedback. 

 

    33..66..44  RReellaattóórriioo  ddee  sseessssããoo  

Face às dificuldades na memória que a criança possui, fez sentido ligar as duas 
atividades. Desta forma, o J. pôde relembrar as regras de utilização para obter mais 
sucesso na tarefa seguinte, que implicava essa habilidade, entre outras, para completar o 
texto.  

Na primeira atividade, foi perguntado à criança se sabia o que era a pontuação. Embora 
um pouco confuso, e começando por dizer "Não me lembro", depois de começar a 
mostrar-lhe os cartões com os sinais, mostrou-se motivado e começou a pegar em alguns 
cartões tentando dizer o nome dos sinais. Pelas dificuldades de articulação que a criança 
possui, foi-lhe dada ajuda para a rechamada dos nomes. De seguida, foi-lhe explicado o 
objetivo da atividade. O J. entendeu o que se pretendia e iniciou, então, a colocação dos 
sinais. Colocou sem dificuldade os sinais e os respetivos nomes. Apenas o travessão lhe 
levantou algumas dúvidas. Para além de não conhecer o nome, confundiu-o com o sinal 
usado na translineação e, posteriormente, teve alguma dificuldade em perceber que 
serve para iniciar uma frase, tendo-lhe atribuída a função de "iniciar frases depois dos 
parágrafos". Para ajudá-lo, a técnica abriu o seu livro de língua portuguesa e mostrou-lhe 
um texto onde se usava o travessão. 

Na leitura dos cartões para a sua colocação, precisou de ajuda para ler algumas 
palavras, como interrogação e exclamação. No momento de verbalizar qual a finalidade 
(quando se usa) dos sinais, o J. teve um desempenho muito bom. Conseguiu dizer, 
embora com algumas limitações ao nível do vocabulário, a utilidade de todos os sinais. 
No caso da vírgula, referiu que a sua utilidade era igual à do ponto final, tendo-lhe sido 
dito que havia uma diferença quanto ao tempo da pausa, que ele identificou de imediato 
como sendo menor que a do ponto final. No momento da escrita da finalidade, foi fazendo 
perguntas acerca da ortografia de algumas palavras, como por exemplo para "pergunta" 
e "antes". 

Quanto à apresentação dos exemplos, e devido à dimensão da letra do menino que 
ocupou o espaço reservado para o exemplo, foi-lhe apenas pedido que dissesse uma 
frase em vez de a escrever. O J. conseguiu com facilidade referir um exemplo para cada 
sinal. 

Na segunda atividade, a criança mostrou alguma hesitação na escolha entre o ponto final 
e a vírgula. Para ajudá-lo, foi-lhe perguntado "Se fosse um ponto final, o que tinha de vir a 
seguir?". Apercebendo-se que as maiúsculas são colocadas após pontos finais, 
conseguiu ir lendo o texto e colocando os pontos e vírgulas. No momento de colocar os 
dois pontos, teve alguma hesitação, pois o formato do texto não correspondia ao 
tradicional formato com as falas no parágrafo abaixo. Estando o texto todo corrido, o 
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menino colocou uma vírgula no lugar dos dois pontos. Foi-lhe dada ajuda nessa situação, 
tendo o resto da atividade sido completado com êxito. 

A atividade teve a duração planeada e o desempenho da criança mostrou um bom nível 
de empenho na tarefa, tendo sido cumprido os objetivos pensados para esta fase da 
abordagem à pontuação.  

 

  33..66..55..  RReessuullttaaddooss  ddaa  iinntteerrvveennççããoo  

Face às características das atividades que foram desenvolvidas com o J., a avaliação da 
intervenção é apresentada, maioritariamente, de forma qualitativa. 

A intervenção foi realizada através de atividades que abordaram os cinco domínios 
traçados no plano de intervenção. No entanto, nem todos os parâmetros permitem uma 
análise evolutiva de resultados, pelo seu caráter. Assim, é apresentada uma análise que 
engloba a sua prestação na atividade, se possível comparada com uma tarefa 
semelhante. 
A consciência fonológica representa uma competência que já foi trabalhada de forma 
mais consistente num período anterior à presença da estagiária. No entanto, face às 
dificuldades na correspondência grafema-fonema e vice-versa, foram realizados algumas 
atividades para recordar algumas competências. Assim, à medida que foi realizado um 
jogo para o treino da competência em questão, a criança mostrou um bom domínio da 
sílaba e das restantes competências de identificação, síntese e manipulação. Quanto aos 
fonemas, adotou estratégias que possivelmente já conhecia e necessitava de relembrar, 
auxiliado pelo facto de ver a prestação do outro.  

Na escrita, a correção ortográfica não foi intervencionada pela estagiária, pois existe um 
método de trabalho já instaurado, com prazos e métodos de registo de ortografia. 

Ao nível das funções executivas, o J. continua a distrair-se, o que por vezes prejudica a 
tarefa. No entanto, tem um desempenho em tarefas de memória visual que se revela 
satisfatório, conseguindo, por exemplo, completar o mesmo número de pares que a 
técnica ou estagiária, no jogo da memória.  

Para os restantes aspetos, foi representado o seguinte gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustração 3 - Evolução das competências 
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No caso da construção frásica, foram realizadas duas atividades que permitiram que a 
criança fosse estimulada a escrever frases com sujeito, predicado e complementos. O 
primeiro marco representa atividades anteriores, observadas pela estagiária, pelo que foi 
assinalado no nível inferior. 

Na primeira tarefa, o J. produzia frases bastante simples. Na segunda atividade, e depois 
de desafiado a fazer frases mais complexas, conseguiu apresentar frases mais 
complexas. Embora não se possa traçar uma evolução a partir de duas tarefas, esta 
competência tem vindo a ser trabalhada ao longo da intervenção no Cadin, pelo que 
permitiu dar continuidade ao objetivo e contribuir para o desenvolvimento da 
competência.  

A pontuação foi a tarefa na qual foi visível uma maior evolução. Visto ser uma tarefa que 
tem vindo a ser trabalhada na escola e visto o J. já ter realizado algumas tarefas dentro 
desse âmbito, em sessão, o seu nível inicial era razoável. Da primeira para a segunda 
atividade realizada pela estagiária, foi visível que os conceitos estavam memorizados e 
teve uma prestação superior na sua nomeação. Assim, foram visíveis resultados na 
promoção do conhecimento dos sinais de pontuação e leitura em conformidade com os 
mesmos. 

Ao nível da linguagem oral, o J. realizou algumas atividades que pretenderam trabalhar 

a diversificação de vocabulário e o desenvolvimento da capacidade de se expressar. A 

primeira evolução corresponde à tarefa dos sinónimos, onde a criança conseguiu um bom 

desempenho. Na segunda evolução está registada a tarefa Adivinha! onde a criança, ao 

longo da tarefa, foi adotando estratégias de categorização da palavra e conseguiu uma 

boa prestação, atribuindo também alguns sinónimos.  

Quanto à leitura, através de um texto trabalhado em sessão, preparado pela estagiária, 

construiu-se uma ficha de velocidade leitora. Estas fichas representam o método de 

treino para o aumento da velocidade e caracterizam-se pela realização de várias leituras 

(uma por sessão), registando-se o tempo total de leitura do texto. 

A evolução entre os três marcos representa uma maior velocidade de leitura, que, em 

termos práticos, se pode ver no gráfico abaixo. Corresponde a uma tarefa de leitura 

aplicada em sessão, cujo decrescimento do tempo de leitura é assinalável. O texto tinha 

aproximadamente 130 palavras e, em termos de dificuldade, assemelha-se à dificuldade 

de textos de 2º ano de escolaridade.  
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Gráfico 1 – Tempo (em segundos) de leitura de um texto de 130 palavras 

 

Certamente, este registo não pode ser interpretado como um aumento da velocidade 

leitora que perdurará, pois existe o fator memorização que contribui para a redução do 

tempo de leitura. No entanto, a repetição da leitura do mesmo texto vai permitir a 

memorização visual de algumas palavras, que vão passar a ser detetadas como uma 

unidade, em vez de serem descodificadas fonema a fonema. A motivação também tem 

um papel determinante, pois a criança deteta a sua evolução através da construção de 

gráficos semelhantes aos apresentados acima. 

Ao nível da discriminação P/T, a criança mostrou uma evolução relativamente ao que 

tinha sido observado em sessão, sobretudo na tarefa dos pares mínimos. No entanto, os 

resultados observados numa tarefa isolada não representam uma real aquisição 

completa da competência, e tal verificou-se nas sessões seguintes. 

Por último, quanto à interpretação do texto, é assinalado um decréscimo, mas que não 

representa necessariamente um retrocesso. Neste caso, e contando sempre que todos 

os textos diferem entre eles, o grau de exigência do texto era diferente. No primeiro caso, 

o texto ("O Gato Migalhas"), o texto era consideravelmente mais curto. No caso da ficha 

de interpretação do texto "Uma tarde divertida", a criança deparou-se com um texto 

maior, o que pode ter comprometido a sua capacidade de resposta às perguntas de 

interpretação.  

Em suma, os progressos são visíveis, embora não sejam progressos resultantes 

unicamente da intervenção da estagiária. Todos os domínios do plano de intervenção são 

trabalhados desde que o J. é acompanhado no Cadin, pelo que os ganhos são relativos 

ao contínuo do tempo.  
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 33..77..  AAttiivviiddaaddeess  ccoommpplleemmeennttaarreess  ddee  ffoorrmmaaççããoo  

O estágio no Cadin ofereceu diversas oportunidades de formação e participação em 
eventos realizados pela instituição. Foi dada às estagiárias a possibilidade de participar 
em atividade de caráter mais lúdico, assim como outras de caráter formativo. As reuniões 
de equipa do Cadin, realizadas às terças e sextas feiras possibilitaram uma 
aprendizagem muito rica e diversificada. Os temas apresentados por técnicos da 
instituição ou por convidados exteriores a esta tinham caráter científico ou informativo. 
Para além destas reuniões, existiram muitas outras atividades significativas. As seguintes 
tabelas ilustram as atividades onde a estagiária pôde participar, e estão divididas por 
domínios: 
 

Data Reuniões de estágio 

26 Setembro 
2011 

- Reunião com coordenadora FMH: nomeação da orientadora local; 
descrição da instituição e dos núcleos 

13 Outubro 
2011 

- Reunião com coordenadora local do Cadin: Apresentação; Escolha 
do núcleo; Horário das reuniões de equipa e de núcleo 

25 Outubro 
2011 

- Reunião com coordenadora local do Cadin: Apresentação das 
estagiárias; Lista de expectativas; Atividade de integração no Cadin 

27 Outubro 
2011 

- Reunião com coordenadora FMH: Ponto de situação  

17 Novembro 
2011 

- Reunião com coordenadora FMH: alguns aspetos do relatório de 
estágio; Caracterização das Instituições de estágio (Cadin e Casa da 
Praia) 

5 Dezembro 
2011 

- Reunião com coordenadora local do Cadin: Discussão acerca do 
projeto a ser desenvolvido pelas estagiárias; Ponto da situação do 
estágio; Horário e férias de Natal 

7 Dezembro 
2011 

- Reunião com coordenadora FMH: Ponto da situação dos estágios; 
discussão acerca do projeto a desenvolver pelas estagiárias do 
Cadin 

21 Dezembro 
2011 

- Reunião com coordenadora local do Cadin: Apresentação da 
consulta de Intervenção familiar; Ponto da situação 

11 Janeiro 
2012 

- Reunião com coordenadora local do Cadin: Ponto da situação dos 
estágios; Marcação da data para a apresentação das estagiárias da 
reunião de equipa; Apresentação do núcleo NDODA - Sónia Gaio; 
Estudo de Investigação da Dra. Sónia sobre Perturbação Bipolar   

30 Janeiro 
2011 

- Reunião com coordenadora FMH: Ponto da situação; Discussão 
acerca dos casos para intervenção 

1 Fevereiro 
2012 

- Reunião com coordenadora local do Cadin: Apresentação inicial do 
projeto; Apresentação do núcleo NPEADC - Susana Santos; 
Discussão acerca do projeto "Sábados no Cadin", das estagiárias 
Sónia Gaio e Susana Santos 

15 Fevereiro 
2012 

- Reunião com coordenadora local do Cadin: Apresentação da 
intervenção realizada no núcleo de Hiperatividade, Défice de 
Atenção e outros Problemas de Comportamento - Marta Martins; 
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Apresentação do Projeto de Orientação Vocacional pelas estagiárias 
e do Projeto "Sábados no Cadin", pela Sónia Gaio e Susana Santos 

7 Março 2012 

- Reunião com coordenadora local do Cadin: Apresentação do 
balanço da intervenção no núcleo - Sónia Gaio; Ponto de situação 
dos estágios; Projeto "Sábados a brincar", das Estagiárias Sónia 
Gaio e Susana Santos 

8 Março 2012 

- Reunião com coordenadora FMH: Discussão dos casos 
acompanhados; Formato do plano de intervenção: descrição, 
objetivos e critérios de êxito 

28 Março 2012 

- Reunião com coordenadora local do Cadin: Projeto de Orientação 
Vocacional (estagiárias) e projeto "Sábados no Cadin", pelas 
estagiárias Sónia Gaio e Susana Santos 

16 Abril 2012 
- Reunião com coordenadora FMH: Estado do relatório; Projeto de 
estágio "Sábados no Cadin"; Dúvidas sobre o relatório de estágio 

2 Maio 2012 

- Reunião com coordenadora local do Cadin: Ponto da situação; 
Apresentação da intervenção no Núcleo de Hiperatividade, Défice de 
Atenção e outros Problemas de Comportamento - Matilde Buisel; 
Projeto de Orientação Vocacional 

16 Maio 2012 
- Reunião com coordenadora local do Cadin: Ponto de situação do 
estágio; Projeto desenvolvido pelas estagiárias 

17 Maio 2012 

- Reunião com coordenadora FMH: Ponto de situação do estágio; 
Projeto desenvolvido na instituição; Esclarecimento de dúvidas sobre 
o relatório de estágio 

 

Tabela 8 - Reuniões de estágio 

 

Data Reuniões equipa Cadin e núcleo NDODA 

28 Outubro 
2011 

- Reunião de equipa do Cadin: "O exame neurológico" 
(neuropediatra) 

4 Novembro 
2011 

- Reunião de equipa do Cadin: "Possibilidades para um Acolhimento 
Terapêutico" (psicólogo) 

8 Novembro 
2011 

- Reunião de núcleo: Apresentação da estagiária; Apresentação do 
funcionamento do núcleo NDODA; Marcação do horário de 
observação de sessões e avaliações 

- Reunião de equipa do Cadin: "My I phone" e feedback do 
congresso (neuropediatra) 

11 Novembro 
2011 

- Reunião de equipa do Cadin: "O Perfil de Autoconceito e 
Autoestima em Crianças e Jovens com PHDA" (TSEER) 

15 Novembro 
2011 

- Reunião de núcleo: Datas de avaliações; Instrumento LDDI 

22 Novembro 
2012 

- Reunião de núcleo: Datas de avaliações; Bibliografia de suporte 

29 Novembro - Reunião de núcleo: Discussão acerca da Perturbação específica do 
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2011 desenvolvimento da linguagem 

- Reunião de equipa Cadin: "Gestão de Projetos" 

6 Dezembro 
2011 

- Reunião de núcleo: Dislexia vs Perturbação específica do 
desenvolvimento da linguagem; Avaliação nas DA's 

- Reunião de equipa do Cadin: "PHDA no sexo feminino: do 
diagnóstico à intervenção" (Psicóloga) 

13 Dezembro 
2011 

- Reunião com orientadora do núcleo: Testes de avaliação usados 
pelo núcleo 

- Reunião de núcleo: Avaliação dos vários tipos de DAE 

- Reunião de equipa do Cadin: "PHDA num Hospital: Perspetiva 
atual" 

16 Dezembro 
2011 

- Reunião de equipa do Cadin: "Fenómenos paroxísticos não 
epiléticos" (neuropediatra) 

19 Dezembro 
- Reunião com orientadora do núcleo: Cotação do VMI (Teste de 
Integração Visuo-Motora) 

20 Dezembro 
2011 

- Reunião de núcleo: Projetos de Educação/Sociais 

3 Janeiro 2012 
- Reunião de núcleo: aquisição de materiais para o núcleo (Learning 
resources) 

10 Janeiro 
2012 

Reunião de equipa do Cadin: "Comorbilidade e Diagnóstico 
Diferencial: Hiperactividade e Défice de atenção e Perturbação de 
Ansiedade" (psicóloga) 

11 Janeiro 
2012 

- Reunião de equipa do Cadin: "Estudo de caso" (psicóloga) 

13 Janeiro 
2012 

- Reunião na Escola do E., na Reboleira (com a presença da técnica 
de educação especial, da psicóloga, da terapeuta da fala, da 
professora, da mãe da criança e da estagiária) 

- Reunião de núcleo: Discussão de casos 

17 Janeiro 
2012 

- Reunião de núcleo: discussão das provas a aplicar pela estagiária 
para avaliar menino do núcleo da PHDA; Relatório anual de 
atividades do núcleo  

- Reunião de equipa do Cadin: "Núcleo de intervenção 
socioprofissional" (psicóloga) 

30 Janeiro 
2011 

- Reunião de equipa do Cadin: "Aspectos da percepção, 
compreensão e produção da linguagem nos primeiros anos de vida" 
(Laboratório de Fonética & Lisbon BabyLab) 

1 Fevereiro 
2012 

- Reunião de núcleo: Apresentação da pesquisa que a estagiária 
realizou acerca dos prémios CEGOC; discussão de casos com a 
neuropediatra 

- Reunião de equipa do Cadin: "Estudo de caso" (psicóloga) 

7 Fevereiro 
2012 

- Reunião de equipa do Cadin: "Consulta da adoção e vinculação" 
(psicólogos) 

15 Fevereiro - Reunião de equipa do Cadin: "Polissonografia" (neurofisiologista) 
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2012 

17 Fevereiro 
2012 

- Reunião de núcleo: Apresentação do trabalho da estagiária e 
esclarecimento de dúvidas (relatório de avaliação e apresentação do 
projeto de estágio "Sábados no Cadin") 

- Reunião de equipa do Cadin: "Leiter-R: Estudo Exploratório" 
(TSEER) 

28 Fevereiro 
2012 

- Reunião de núcleo: Esclarecimento de dúvidas da estagiária 
quanto a estratégias para colocar num relatório de avaliação do N. 
M. 

8 Março 2012 

- Reunião de equipa do Cadin: "O meu é maior que o teu? - 
reflexões sobre a concaptualização do processo terapêutico" 
(psicólogo) 

9 Março 2012 - Reunião de equipa do Cadin: "Estudo de caso" (terapeuta da fala) 

14 Março 2012 
- Reunião de equipa do Cadin: "Núcleo de Apoio e Intervenção 
Familiar" (psicóloga e fisioterapeuta) 

16 Março 2012 

- Reunião de núcleo: Discussão de casos; Esclarecimento de 
dúvidas com a DREL 

- Reunião de equipa: "Taquifémea" (terapeuta da fala) 

20 Março 2012 
- Reunião de equipa do Cadin: “Programa Educativo: Apetece-me” 
(Nestlé) 

23 Março 2012 
Reunião de núcleo: Discussão de temas apresentados na 
Assembleia Parlamentar 

28 Março 2012 - Reunião de equipa do Cadin: "Partilha de experiência" 

16 Abril 2012 
- Reunião de equipa do Cadin: "Associação Novamente - 
Traumatizados crânio-encefálicos" 

2 Maio 2012 
- Reunião de equipa do Cadin: “Viagem a Atlanta – Georgia State 
University” (TSEER) 

15 Maio 2012 
- Reunião de equipa do Cadin: "A importância do Controlo Postural 
na Paralisa Cerebral" (fisioterapeutas) 

17 Maio 2012 
- Reunião de equipa do Cadin: “Voluntariado: querer, poder e fazer” 
(TSEER e terapeuta da fala) 

18 Maio 2012 

- Reunião de núcleo: Estratégias eficazes de intervenção na 
discalculia 

- Reunião de equipa do Cadin: “Voluntariado: querer, poder e fazer” 

24 Maio 2012 
- Reunião de equipa do Cadin: "Projeto memória: Porque há histórias 
que não podemos esquecer" 

25 Maio 2012 

- Reunião de núcleo: explicação do funcionamento do núcleo às 
estagiárias (Avaliação e Intervenção nas Dificuldades de 
Aprendizagem) 

 

Tabela 9 - Reuniões de equipa e de núcleo 
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Data Workshops e Atividades Formativas 

25 Outubro 
2011 

- Observação de consulta de neuropediatria 

18 Novembro 
2011 

- Formação na Escola Profissional de Comunicação e Imagem: 
"Apoio de alunos com NEE numa perspetiva de educação inclusiva" 

29 Novembro 
2011 

- Observação de consulta de neuropediatria 

11 Janeiro 
2012 

- Formação para professores sobre as DAE, na Escola Básica e 
Secundária Camões, promovida pela Associação Portuguesa de 
Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem Específicas (APPDAE)  

17 Janeiro 
2012 

- Reunião na Escola do E., na Reboleira, com a presença da técnica 
de educação especial, da psicóloga, da terapeuta da fala, da 
professora, da mãe da criança e da estagiária) 

24 Janeiro 
2012 

- Observação de consulta de neuropediatria 

11 Fevereiro 
2012 

- Workshop "Comportamentos de Oposição e Desafio: Criança e 
Jovem, Discussão de Casos de Intervenção" (TSEER e psicólogo) 

14 Março 2012 - Workshop "Intervenção na Disgrafia" (TSEER e Psicomotricista) 

5 Maio 2012 

- Concretização do Projeto de Orientação Vocacional "Explorar é 
Fixe!", pelas estagiárias Marta Martins, Matilde Buisel, Sónia Gaio e 
Susana Santos 

19 Maio 2012 -Workshop "Perturbações da Ansiedade" (psicóloga) 

23 Maio 2012 

- Formação para professores sobre as DAE, pela Associação 
Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem 
Específicas (APPDAE) - Escola Secundária Passos Manuel 

 

Tabela 10 - Workshops e atividades formativas 

 

Data Participação em Atividades Recreativas 

18 Novembro 
2011 

- Participação na Feira de Natal do Cadin 

19 Novembro 
2011 

- Participação na Feira de Natal do Cadin 

20 Novembro 
2011 

- Participação na Feira de Natal do Cadin 

  

24 Maio 2012 
- Participação na venda de livros Cadin e visualização de algumas 
intervenções do Congresso sobre a Síndrome de Asperger (APSA) 

25 Maio 2012 

- Participação na venda de livros Cadin e visualização de algumas 
intervenções do Congresso sobre a Síndrome de Asperger (APSA) 
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1 Junho 2012 - Participação na Festa do Cadin para celebrar o Dia da Criança 
 

Tabela 11 - Atividades Recreativas 

 

 33..88..  PPrroojjeettooss  ddeesseennvvoollvviiddooss  nnoo  CCaaddiinn  

Com o intuito de desenvolver um projeto na instituição de estágio, as estagiárias do 
Mestrado em Reabilitação Psicomotora elaboraram um projeto de natureza lúdica, 
intitulado "Sábados no Cadin".  
No âmbito do desafio lançado às estagiárias dos núcleos da Dislexia e outras 
Dificuldades de Aprendizagem; Perturbações do Espetro do Autismo e Défice Cognitivos; 
e Hiperatividade e Défice de Atenção e Problemas de Comportamento, resultou a 
concretização de um projeto com o nome "Explorar é Fixe!", no âmbito da orientação 
vocacional. 
Os resumos dos projetos encontram-se abaixo, estando as versões integrais em anexo. 
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33..88..11  PPrroojjeettoo  ““SSáábbaaddooss  nnoo  CCAADDIInn””  
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Introdução 
 
O projeto "Sábados no Cadin" insere-se no âmbito do estágio curricular do Mestrado em 
Reabilitação Psicomotora, realizado no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil 
(CADIn). 

Este projeto surge como um desafio proposto às estagiárias de modo a trazerem algo 
diferente à instituição, envolvendo a população apoiada nos núcleos das Perturbações do 
Espetro do Autismo e Défices Cognitivos e no núcleo da Dislexia e Outras Dificuldades 
de Aprendizagem. O projeto dirigiu-se a estes núcleos em específico, uma vez que 
representam os núcleos onde as estagiárias estavam inseridas, podendo contar com o 
apoio dos membros desses núcleos. 

Nestes dias, pretende-se criar um ambiente de partilha, cooperação e interação social 
onde as crianças podem realizar diversas atividades lúdicas em contexto de grupo. 

 
 
Descrição do Projeto 
 
Pretende-se realizar dois sábados temáticos, com atividades lúdicas direcionadas para 
crianças com Perturbações do Desenvolvimento do e da Aprendizagem, acompanhadas 
no CADIn nos núcleos das Perturbações do Espetro do Autismo e Défices Cognitivos e 
da Dislexia e outras Dificuldades de Aprendizagem. 

Este projeto terá lugar no auditório do CADIn, entre as 9h30 e as 17h00 nos dias 24 de 
Março e 21 de Abril, do presente ano. As atividades serão divididas em dois tempos, com 
intervalos entre as 10h30 e as 11h, e as 15h30 e as 16h00. O período de almoço está a 
cargo dos pais e realiza-se entre as 12h30 e as 14h00.  

Os pais e irmãos das crianças poderão fazer parte da iniciativa, estando presentes e 
acompanhando a criança. 

As atividades a desenvolver foram pensadas de acordo com as características da 
população. Tais atividades baseiam-se em temas como a música, a dança, histórias e 
trabalhos manuais, entre outros. 

 
 
Objetivos 
 
Este projeto tem como principais objetivos a promoção da cooperação, entreajuda e 
interação social entre os participantes, partindo de atividades lúdicas baseadas em 
diversas formas expressivas. Pretende-se criar um espaço onde a criança se sinta 
confortável, segura e com confiança para interagir com o outro. 
 
 
População 
 
Pretende-se formar dois grupos distintos, cada um com um máximo de oito crianças. Um 
dos grupos será destinado a crianças com idades compreendidas entre os quatro e os 
sete anos, e o outro grupo destinado a crianças na faixa etária dos oito aos doze anos.  
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Avaliação do projeto 
 
A avaliação do projeto, no grupo dos quatro aos sete anos será feita mediante a colagem 
de smiles alusivos a sentimentos (feliz, indiferente e triste). No grupo dos oito aos doze 
anos, a avaliação será feita pelo preenchimento de uma checklist. Estas avaliações 
realizar-se-ão no final de cada atividade. 

Para ambos os grupos, será pedido aos pais que preencham um questionário que tem 
por objetivo recolher a opinião destes acerca da iniciativa em si isto é, o impacto que teria 
na vida do quotidiano se tal iniciativa fosse prolongada por todos os sábados, a 
importâncias deles participarem com os seus filhos num contexto lúdico e a possibilidade 
de transporem as atividades para o ambiente familiar. 

 
 
Reflexão 
 
Apesar do grande interesse mostrado pelos pais, de terem levado panfletos e de terem 
pedido informações na receção, a concretização das inscrições não chegou a ser 
suficiente para a realização do projeto. Assim, o maior obstáculo à concretização do 
mesmo foi a incompatibilidade da agenda dos pais. 
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  33..88..22..  PPrroojjeettoo  ““EExxpplloorraarr  éé  FFiixxee!!””  
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Introdução 
 
Este projeto de Orientação Vocacional surgiu como resposta ao desafio proposto pela 
Dra. Rosa do Amaral, orientadora local dos estágios. A proposta consistia na 
apresentação de uma reunião de equipa do Cadin. Face à liberdade que nos foi dada 
quanto ao tema da reunião, nasceu a ideia de criar uma atividade lúdica não só para 
crianças acompanhadas no Cadin, como também para os seus irmãos ou filhos dos 
funcionários e técnicos da instituição. Esta atividade terá por base a orientação 
vocacional. O resultado desse projeto será, então, o tema dinamizado na reunião deixada 
a cargo das estagiárias, contando com a descrição das atividades e dos resultados das 
mesmas, através de reflexões, acompanhadas de fotografias e imagens do projeto. 
Pretende-se, com este projeto, o despoletar ou a evolução da curiosidade acerca do 
mundo das profissões.  
 
 
Descrição do Projeto 
 
O projeto consiste na realização de atividades lúdicas relacionadas com a orientação 
vocacional, que serão concretizadas em dois sábados. As atividades realizar-se-ão no 
auditório do CADIn, nos dias 28 de Abril e 5 de Maio de 2012, entre as 14h00 e as 16h30. 
Contarão com intervalos entre as 15h30 e as 16h00. 

As crianças que participarão neste projeto poderão trazer irmãos ou amigos, desde que 
frequentem o primeiro ciclo do ensino básico, para fazer parte desta iniciativa. 

As atividades propostas visam a interação da criança com as profissões, através, por 
exemplo, do jogo lúdico com mímica; a descoberta de novas profissões e a criação de 
fantasias sobre a sua profissão de eleição ou a partilha da mesma com os pares, se já 
existir. 

 
 
Objetivos 
 
Este projeto visa a promoção de processos de exploração vocacional, a fomentação do 
desenvolvimento pessoal e social e a identificação das características das profissões. 
 
 
População 
 
A população do projeto será constituída por um máximo de 16 crianças que se encontrem 
no primeiro ciclo do ensino básico. Poderão ser crianças do Cadin, crianças que lhes 
estejam relacionadas (como amigos ou irmãos), ou filhos de técnicos ou funcionários da 
instituição, que frequentem o primeiro ciclo do ensino básico.  
 
 
Avaliação do projeto 
 
A avaliação do projeto será realizada verbalmente, no final do dia. Depois de realizadas 
todas as atividades, os participantes sentar-se-ão em cadeiras com a disposição de meia-
lua, para facilitar a visualização de todos, e à vez, todos serão questionados acerca das 
atividades que mais gostaram e que menos gostaram, se se divertiram, e todas as 
questões que sejam pertinentes, de acordo com o feedback das crianças. 
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As crianças também serão questionadas, no início e no final do dia, sobre a sua profissão 
de eleição e o porquê, podendo ser discutidas eventuais mudanças das repostas iniciais 
e finais das crianças. 

 
 
Reflexão 
 
A falta de inscrições, possivelmente relacionada com a disponibilidade dos pais para 
levar as crianças ao Cadin e recolhê-las (ou aguardar o fim das atividades), condicionou 
a realização deste projeto. Embora não fosse possível levar o projeto avante no primeiro 
dia previsto (28 de Abril), a inscrição de sete crianças para o segundo dia (5 de Maio) 
possibilitou avançar com a iniciativa. 

Face ao encurtamento do projeto para apenas um dia, teve de ser elaborado um novo 
planeamento, 

De uma forma geral, as atividades decorreram dentro da normalidade. As crianças foram 
muito participativas e criaram um ambiente de partilha de experiências muito 
enriquecedor. Mostraram vontade de interagir com os pares logo a partir da primeira 
atividade, onde podiam ir conversando e eram questionados pelas estagiárias acerca da 
sua profissão de eleição, enquanto escreviam o nome e desenhavam no crachá. Em 
todas as ocasiões, transmitiram conhecimentos que possuíam e partilharam várias 
experiências das suas vidas. 

Face à imensa energia que as crianças demonstraram, foi-lhes permitida a ida e a 
realização da última atividade no parque infantil do Cadin. Para tal, foi elaborado, de 
improviso, um acordo entre as estagiárias e as crianças, onde estas se comprometeram a 
ter um comportamento adequado e a não se dispersarem do local de destino. 

Quanto à avaliação, foi interessante ver que todos criaram uma ideia da sua profissão 
preferida, ao invés do que aconteceu no questionamento inicial. Entusiasmados, 
devolveram a ideia de terem apreciado as atividades que realizaram, o que, para nós, é 
um indicador do sucesso do nosso projeto. 
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44..  RReefflleexxããoo  

Este relatório pretendeu refletir uma vivência única e muito rica no âmbito da formação. 
Quando, no início do estágio, me foi pedido pela orientadora local a colocação por escrito 
das minhas expectativas quanto ao meu estágio, estava longe de imaginar como a 
experiência poderia ser diferente. Ser diferente, pela nossa experiência como estudantes 
de Reabilitação Psicomotora, é frequentemente tido como algo mau. Mas neste caso, ser 
diferente traduziu-se num conjunto de experiências que contribuíram muito para o meu 
desenvolvimento enquanto profissional e pessoal. 

Estar na Faculdade permite-nos a aquisição de muitos conhecimentos. Alguns 
perdurarão, outros menos significativos para nós, serão esquecidos. No entanto, a meu 
ver, a prática permite a consolidação de conhecimentos, a descoberta de novos 
conhecimentos e a passagem que tanto ansiamos, para o terreno. 
O estágio proporcionado pelo Cadin envolve muito mais do que observar sessões e 
intervir, ou aprender a avaliar uma criança, aplicando instrumentos para determinar as 
suas áreas fracas e fortes. Envolve muita descoberta. E dentro dessas descobertas, 
assinalo o contacto com uma equipa transdisciplinar que trabalha em sintonia, que se 
reúne e que expõe as suas dúvidas e preocupações; assinalo a partilha de conhecimento 
nas reuniões de equipa, a confiança depositada na estagiária para intervir junto das 
crianças e de participar nas avaliações. Dentro do núcleo, pude ainda deixar um pouco 
da minha passagem, com a tradução de documentos e a partilha de atividades que criei. 

As reuniões de equipa tiveram, igualmente, um grande impacto na minha passagem pelo 
Cadin, assim como a possibilidade de assistir a workshops e em formações realizadas 
nas escolas, pela Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de 
Aprendizagem Específicas, a convite da minha orientadora do núcleo. Para além destas 
oportunidades, ficou bem presente que o contacto com os vários contexto da criança 
(como a ida à sua escola ou o contacto com os pais) contribui para perceber que o 
âmbito de intervenção, no Cadin, envolve os três contextos, pois todos influenciam a 
criança, e todos têm a capacidade para pôr em prática estratégias favorecedoras das 
suas aprendizagens. 

Do contacto com as crianças, retiro várias lições. Antes de serem crianças com 
dificuldades de aprendizagem, são crianças. Têm os seus temperamentos, as suas 
motivações e a sua maneira de contactar com o outro. Sobretudo, têm um ritmo próprio, 
que aprendi a respeitar. Embora tenhamos, muitas vezes, vontade de conduzir a 
intervenção de uma forma, nem sempre se consegue trabalhar o que se quer, e aí, temos 
de dar o melhor de nós para o conseguir de forma diferente, de forma a que resulte para 
aquela criança que temos em frente. Para além disso, apesar dos objetivos que 
possamos estabelecer num determinado momento, dali a algum tempo podem ter de ser 
reformulados, pois a intervenção fez surgir novas necessidades, ou necessidades 
diferentes. Também temos de, enquanto estagiários, conseguir manter a coerência com 
todo o processo terapêutico. Se a criança trabalhou, na sessão anterior, uma 
competência, poderemos adiar a atividade que tínhamos pensado, para dar espaço para 
a nova aprendizagem que está a fazer. Tal situação foi mais visível na intervenção com o 
meu estudo de caso. E faz-me sentido ser flexível às necessidades das crianças, ao 
invés das minhas necessidades de querer fazer uma sessão perfeita.  

Ao nível da intervenção, a palavra a não esquecer é literatura. Tal significa que, tal como 
aprendemos no âmbito da Psicomotricidade, a intencionalidade é a chave da intervenção. 
Não podemos fazer algo apenas por fazer. Se o fazemos, tem de ser porque está 
estudado que é benéfico. E aqui, aproveito para introduzir o meu grande dilema do 
estágio, que embora não esteja respondido, também não está sem resposta: Qual o 
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papel do Psicomotricista/da Psicomotricidade na intervenção com crianças com 
Dificuldades de Aprendizagem? Debati-me, nos primeiros tempos, com a necessidade de 
perceber se não seria possível trabalhar tudo o que via ser trabalhado com uma 
intervenção de caráter psicomotor. Através da partilha de experiências com as técnicas e 
da revisão da literatura sobre as Dificuldades de Aprendizagem, percebi que nem sempre 
a Psicomotricidade será a intervenção privilegiada. Novamente apelando à literatura, os 
métodos de intervenção referidos direcionam-se, geralmente, para uma intervenção de 
âmbito pedagógico. Obviamente, penso que as características que as crianças 
apresentam, nomeadamente na avaliação psicomotora e na recolha dos dados do seu 
desenvolvimento psicomotor, serão fundamentais para optar por uma abordagem ou por 
outra.  

A nossa formação ensina-nos que as aquisições mediadas pelo corpo e integradas nos 
níveis superiores - psiquismo - são aquisições mais significativas. No entanto, os técnicos 
debatem-se contra o fator tempo. Estamos perante crianças que já apresentam um atraso 
significativo na aprendizagem da competência, e assim, pretende-se um treino eficaz e 
rápido da mesma. Essa rapidez não é característica da intervenção psicomotora. As 
aquisições psicomotoras levam mais tempo a dar-se, e a necessidade de apresentar 
resultados rápidos aos pais e à escola coloca um entrave. 

Mais subtilmente, diria que a nossa formação nos dá ferramentas muito importantes para 
trabalhar com um indivíduo, em contexto de sessão: relação terapêutica e criatividade 
são as duas palavras-chave, na minha perspetiva. Na primeira, entendo que somos 
capazes de estabelecer uma relação empática com a criança, criando um ambiente onde 
se sinta segura e motivada para fazer as suas aprendizagens. Estas aprendizagens, que 
dependem muito da forma como cada criança aprende, são realizadas através da 
repetição da mesma competência (mesma regra ortográfica, mesmo par de letras para 
discriminar,...) que o terapeuta tem de ser capaz de transformar. Como me disse uma vez 
uma das técnicas do núcleo, "Vamos trabalhar muitas vezes a mesma coisa; temos é de 
tentar fazê-lo de várias maneiras". De facto, somos capazes de desmontar a competência 
em várias tarefas diferentes e que mantenham a criança motivada, como a atribuição de 
um caráter mais lúdico a determinadas tarefas. Ao torná-las mais lúdicas, não estamos a 
torná-las psicomotoras. Mas ao diversificar o tipo de experiência, estamos a envolver 
diferentes circuitos neurais que favorecerão a aprendizagem. 

Por último, resta-me referir a realização do projeto de Orientação Vocacional, que 
também foi uma experiência interessante. Pudemos lidar com as dificuldades de criar um 
projeto, de conseguir a população e de o pôr em prática, trazendo por fim, o sentimento 
de conquista por ter tido um impacto positivo junto das crianças. 

Todas as experiências, desde a intervenção à participação na angariação de dinheiro 
para o Cadin, na Feira de Natal, me leva a dizer que as minhas perspectivas se 
modificaram e o meu horizonte, na compreensão do que realmente significa o trabalho 
numa instituição, alargou. Foi ótimo sentir que pertencemos, durante alguns meses, a 
uma instituição, a uma família, não esquecendo que, por muito que aprendamos, há 
sempre mais para aprender. 
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