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1 – Introdução 
O presente relatório enquadra-se na unidade curricular Ramo de Aprofundamento 

de Competências Profissionais (RACP), integrada no plano curricular do 2ºano do 
mestrado em Reabilitação Psicomotora, da Faculdade de Motricidade Humana, da 
Universidade Técnica de Lisboa, do ano lectivo de 2011/2012. O RACP integrado insere-
se na área de intervenção na Saúde Mental, tendo início no mês de Outubro de 2011 e 
término em Junho de 2012. 

 
No que concerne aos objectivos gerais do RACP, podem ser salientados o 

aprofundamento de conhecimentos e competências no âmbito da Reabilitação 
Psicomotora em Saúde Mental, tanto a nível científico como metodológico, sendo 
promovida a competência reflexiva multidisciplinar; desenvolvimento da capacidade de 
planeamento, desenvolvimento da capacidade de inovação na concepção e 
implementação de novos conhecimentos e práticas, assim como, o desenvolvimento de 
inovadoras perspectivas profissionais que contribuam para o desenvolvimento 
profissional e científico da área. Através da vivência desta unidade curricular é pretendido 
um enriquecimento de competências específicas a diferentes níveis, nomeadamente, ao 
nível da Intervenção Psicomotora Pedagógico-Terapêutica; ao nível da relação com 
outros profissionais da área, bem como, ao nível da relação com a comunidade. 
Relativamente à Intervenção Psicomotora Pedagógico-Terapêutica aspira-se o alcance 
de um inter-relacionamento dos saberes próprios e específicos da área de intervenção 
através da elaboração de avaliações específicas a nível psicomotor, identificação dos 
factores contextuais que sejam facilitadores e inibidores do desenvolvimento psicomotor 
e, consequentemente, desenvolvimento de medidas preventivas e profilácticas. Pretende-
se também que sejam elaborados, ajustados e executados planos pedagógico-
terapêuticos, específicos para cada utente de acordo com o seu nível de 
desenvolvimento biossocioemocional e ambiente ecológico. No que respeita à relação 
com outros profissionais, visa-se um incremento de conhecimentos relativos a diferentes 
áreas, através da avaliação do desenvolvimento do estagiário e do seu potencial de 
adaptação e aprendizagem no seio de uma equipa multidisciplinar. É possível assimilar 
estas competências através da elaboração de planos e programas multidisciplinares de 
reabilitação, em parceria com outros profissionais, que têm como objectivos a promoção 
do potencial de adaptação, da aprendizagem e a inclusão social do utente. Por último, no 
que se refere à relação com a comunidade, é solicitado que seja consolidada a 
capacidade de fornecer orientação e aconselhamento em diferentes áreas de intervenção 
da Psicomotricidade a nível pessoal, familiar e a nível comunitário (Regulamento da 
Unidade Curricular do RACP 2ºano, 2011) 

 
O RACP foi desenvolvido no Centro Doutor João dos Santos – Casa da Praia, que 

presta apoio a crianças dos 5 aos 12 anos de idade, que apresentam problemas de 
ordem emocional que se traduzem, geralmente, no bloqueio da sua capacidade de 
comunicar, imaginar, pensar ou num agir constante que não lhes permite enfrentar as 
exigências escolares. As actividades desenvolvidas encontram-se descritas neste 
relatório e extravasaram o âmbito da psicomotricidade propriamente dita, desenvolvendo-
se várias tarefas enquadradas na dinâmica geral de trabalho da Casa da Praia, como a 
componente pedagógica do trabalho de sala; observações de crianças; acolhimentos 
familiares; reuniões psicopedagógicas multidisciplinares; e dinamização de 
actividades/espectáculos para as festas temáticas. 

Desta forma, o relatório apresenta partes distintas: inicialmente, o enquadramento 
da prática profissional, de seguida a realização da prática profissional vivenciada neste 
RACP e, por último, uma conclusão crítica que reflecte o crescimento e a consolidação 
de aprendizagens ao longo do estágio. 
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2 - Enquadramento Da Prática Profissional 
 
Segundo João dos Santos, a Psicomotricidade é a vida psíquica expressa em 

comportamento e o conjunto dos fenómenos que constituem o substrato da vida psíquica, 
como os impulsos, as emoções, os sentimentos e os pensamentos, exprimem-se através 
da motricidade (linguagem corporal e verbal) (Branco, 2000). 

 
Neste sentido, a Psicomotricidade é uma prática de mediação corporal que 

permite à criança ou jovem encontrar ou reencontrar o prazer sensório-motor através do 
movimento e da regulação tónico-emocional, possibilitando, desta forma, o 
desenvolvimento dos processos simbólicos, num envolvimento lúdico e relacional. A sua 
especificidade, consiste em proporcionar aos utentes a possibilidade de reencontrar a 
harmonia do ser Eu, o prazer em fazê-lo funcionar colocando no jogo a sua faculdade de 
ser e de agir pelo corpo em relação, através do movimento (Fonseca 2001a, cit. in 
Fonseca & Martins, 2001). 

 

 2.1 – A Psicomotricidade na Saúde Mental na Infância em Portugal 
 
 A integração da Psicomotricidade nas equipas multidisciplinares de Saúde Mental 
permitiu ampliar as suas indicações, aperfeiçoar as suas técnicas e expandir a sua 
intervenção desde o nascimento até ao acompanhamento no fim da vida em diferentes 
perturbações mentais. Assim sendo, a intervenção psicomotora pode ter indicação ao 
nível dos problemas instrumentais e/ou perturbações da personalidade, atrasos e/ou 
perturbações do desenvolvimento, hiperactividade e défice de atenção e problemas ao 
nível da imagem corporal, entre outras perturbações (Joly, 2007). 
 
 Através da mediatização corporal e expressiva, o psicomotricista procura 
identificar e ultrapassar condutas inadequadas e inadaptadas num leque abrangente de 
situações geralmente relacionadas com problemas de desenvolvimento e maturação 
psicomotora, de aprendizagem, de comportamento ou num âmbito psicoafectivo. O 
campo de aplicação da Psicomotricidade enquadra-se desde os domínios neurológicos 
aos psiquiátricos (Fonseca, 2001b). 
 
 Segundo Martins (2001), na intervenção psicomotora é possível que crianças 
apresentem dificuldades em comunicar e em agir sobre o mundo exterior encontrem um 
meio para se afirmarem no mundo através da experimentação e investimento corporal. 
Esta intervenção pode desenvolver-se de diversas formas: com incidência corporal 
(dispráxias, desarmonias tónico-emocionais, instabilidade postural, perturbações do 
esquema corporal e da lateralidade, estruturação espacial e temporal e problemas 
psicossomáticos); com incidência relacional (dificuldade de comunicação e de contacto, 
inibição, instabilidade, agressividade, dificuldades de concentração); com incidência 
cognitiva (no plano do processamento informacional: défices de atenção, memória, de 
organização perceptiva, simbólica e conceptual). 
 
 O enfoque da actividade psicomotora poderá incidir na valorização da 
componente relacional e psico-afectiva, envolvendo fundamentalmente a gestão da 
problemática da identidade e da fusionalidade, possibilitando a expressividade pulsional 
do sujeito, e o reinvestimento na pessoa adulta como agente securizador que garante o 
desejo de interrelação com o mundo das coisas e dos outros. Por outro lado, a 
componente instrumental da actividade envolve uma relação mais precisa com os 
objectos e as características espaciais e temporais do envolvimento. Neste caso, parte-se 
da experimentação sensório-motora (mais ou menos espontânea consoante as 
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possibilidades de iniciativa e criatividade do sujeito), pretendendo-se estimular o 
desenvolvimento da actividade perceptiva e da actividade simbólica conceptual, 
valorizando a intencionalidade e a consciencialização da acção explorando todas as 
formas possíveis de expressão (motora, gráfica, verbal, sonora, plástica, entre outras) 
(Martins, 2001a).  
 
 De acordo com as concepções de Piaget, Wallon e Winnicott, o jogo pode ter 
diferentes características, sendo possível distinguir os jogos de exercício (funcionais ou 
motores) com função de harmonizar os gestos e aumentar a sua eficácia; os jogos 
simbólicos ou de imaginação (de ficção), que favorecem não só a passagem do nível 
sensório-motor ao nível da representação, mas também permitem ao EU compensar a 
realidade graças à ficção, eliminando os conflitos ou os medos e antecipando os 
acontecimentos; os jogos de construção (de fabricação), que têm a sua fonte nos jogos 
simbólicos e evoluem para uma adaptação mais precisa à realidade; e os jogos de 
regras (jogos sociais) caracterizados por determinadas obrigações comuns permitindo o 
desenvolvimento da cooperação e da descentração (Schnydrig, 1994, cit. in, Martins, 
2001a).  
 
 A relaxação psicoterapêutica pode funcionar como uma ponte entre o que é vivido 
e sentido nessa experiência, no plano verbal e numa base tónico-emocional, e a sua 
interiorização pela atribuição de um significado através da mediação da palavra. Coloca o 
sujeito entre o princípio do prazer e da realidade, permitindo integrar, segundo a história 
do sujeito esses dois modos fundamentais de funcionamento psíquico. A elaboração 
psíquica das sensações, com a associação entre sensações corporais, as imagens, 
ideias e fantasmas, será a garantia da mudança (Martins, 2001b).  
 
 

 2.2 – Caracterização do Local de Estágio 
 
    2.2.1 – Centro Doutor João dos Santos – Casa da Praia 

 
O Centro Doutor João dos Santos - Casa da Praia foi fundado em 1975 pelo Dr. 

João dos Santos como um serviço especializado do Centro de Saúde Mental Infantil e 
Juvenil de Lisboa. Passando por várias fases, em Setembro de 1992 passou a 
denominar-se Centro Doutor João dos Santos – Casa da Praia e mais tarde, em 1994, 
tornou-se uma Instituição Particular de Solidariedade Social (Rodrigues, Martins & 
Rodrigues, 2003). 

 
Destina-se ao estudo, diagnóstico e tratamento de crianças em idade escolar que, 

embora inteligentes, apresentam dificuldades na iniciação à aprendizagem escolar por 
razões de ordem afectiva e emocional (Santos, 2007). Constitui assim, uma referência 
nacional no âmbito da educação e saúde mental infantil, um centro de recursos bem 
como um ponto de diálogo e formação para a comunidade envolvente (Ramos, Silvério, & 
Strecht, 2005). 

  
Neste sentido, actua prioritariamente junto das freguesias de Alcântara, Ajuda e 

Sta. Maria de Belém, com crianças que frequentem Escolas ou Instituições dentro desta 
zona geográfica (Ramos, Silvério, & Strecht, 2005). Este centro funciona diariamente das 
9 às 17 horas. Actualmente atende cerca de 50 crianças, com idades compreendidas 
entre os 5 e os 12 anos, que frequentam o último ano do jardim infantil, 1º. Ciclo do 
Ensino Básico ou primeiro ano do 2º. Ciclo do ensino básico (Rodrigues, Martins & 
Rodrigues, 2003). 



 
Ramo de Aprofundamento da Competências Profissionais – 2011/2012 

4 
Centro Doutor João dos Santos – Casa da Praia 

Ana Margarida Sampaio 

 
É o espaço onde convivem crianças e técnicos numa nova experiência relacional 

criativa, inovadora e reparadora, permanecendo sempre o espírito inovador e o vasto 
conhecimento que o Dr. João dos Santos lhe dedicou.  

 

 2.2.2 - O Espaço 
 
 A Casa da Praia situa-se na Travessa da Praia, nº6. É uma moradia antiga de 
quatro pisos, coberta de azulejos azuis, com cinco janelas altas e um portão antigo 
branco. Ao lado do portão figura uma placa modesta com o seu nome escrito em 
caligrafia. 
 
 Quando entramos nesta casa, somos contagiados pelas cores vivas e alegres, e 
nas paredes encontram-se inúmeros desenhos, textos e tapeçarias das crianças, 
descortinando as vivências das crianças que a frequentaram e das que a frequentam 
actualmente. Somos ainda invadidos pelas memórias da nossa infância, sentimo-nos 
pequenos, recheados de alegria, fantasia, sonhos e afectos.  
 
 Na cave, ao nível do jardim, encontram-se três salas de grupos, sendo que a 
última possui uma pequena sala que se assemelha a uma marquise. Encontramos um 
atelier/oficina onde as crianças realizam os seus projectos, o ginásio e a sala de 
materiais, um balneário e uma pequena casa de banho. Este andar dá também 
passagem para o recreio. Espaço de ar livre, possui um pequeno campo de futebol, por 
onde as crianças brincam livremente e um espaço coberto por uma tenda onde se 
encontram espalhados vários brinquedos. Toda a cave é decorada com cores que fazem 
lembrar a primavera.  
 
 No rés-do-chão, logo após a porta de entrada principal, encontra-se um corredor 
estreito que liga vários espaços. Ao entrar, à esquerda, temos a sala de espera com um 
sofá, cheia de jogos e brinquedos, é aqui onde as crianças podem brincar antes do 
começo e no final do apoio, e é também aqui que os adultos aguardam pelas crianças ou 
por serem recebidos para uma reunião. Um pouco mais á frente, temos à direita a 
cozinha e as escadas para o piso inferior. Continuando pelo corredor existem duas salas, 
o refeitório com uma lareira e fotografias antigas nas paredes, uma casa de banho e as 
escadas íngremes para o piso superior.  
 
 Ao subir as escadas íngremes, chegamos ao primeiro andar, imediatamente 
vimos uma sala onde se realizam observações psicológicas, atendimento aos pais e 
acompanhamentos psicoterapêuticos e temos também um gabinete que fica logo ao lado, 
onde também ai se realizam acompanhamentos terapêuticos a crianças e pais. Temos 
ainda a sala de reuniões, onde para além dos encontros mais formais, como as reuniões 
clínicas, a equipa se reúne nos intervalos e em tempos de lazer. De uma ponta de canto 
surge o ateliê de artes plásticas, uma sala de observações (também conhecida pela sala 
dos estagiários), o gabinete da assistente social, onde se realizam os acolhimentos 
familiares e em frente temos a secretaria. Existem ainda um arrumo, uma casa de banho 
e umas escadas estreitas que dão para o sótão, que funciona como arrecadação. 
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2.2.3 - Objectivos 
 
Inicialmente, os objectivos desta instituição centravam-se em prevenir 

precocemente os problemas funcionais e/ou instrumentais das crianças que 
apresentassem como primeiros sintomas as dificuldades de iniciação escolar; integrar-se 
na vida escolar regular de crianças, cuja desadaptação inicial na escola se desvie da sua 
evolução normal; investigar o verdadeiro significado terapêutico e pedagógico das 
dificuldades de aprendizagem e o seu modo de solução; e formar técnicos habilitados a 
realizar este trabalho (Ramos, Silvério, & Strecht, 2005). 

 
No entanto, ao longo da evolução da história da Instituição, têm havido várias 

reformulações destes objectivos para sobretudo enriquecer e especificar a acção da 
equipa. Neste sentido, definiram-se as seguintes finalidades (Barros, 1999): 

- Prestar apoio sócio-médico-educativo especializado directo a crianças que já se 
encontram ou se encaminham para situações de evidente risco e desvantagem social, 
por razões de ordem escolar, familiar ou pessoal;  

- Promover estratégias de intervenção precoce, a nível de jardim infantil, da escola 
e da família, procurando ir ao encontro das dificuldades das crianças, tanto no aprender 
na escola como no viver com os outros, prevenindo desajustamentos futuros mais 
graves;  

- Aperfeiçoar, no trabalho concreto com as crianças, as metodologias de 
observação e diagnóstico das suas dificuldades, para um levantamento mais completo 
das suas necessidades especiais, promovendo de modo mais eficaz a solução para os 
seus impasses evolutivos; 

- Prosseguir na investigação das múltiplas vertentes dos atrasos de 
desenvolvimento e das inadaptações pessoais, familiares, sociais e escolares, e nos 
modos mais adequados de nelas intervir, assim alargando e aprofundando as ideias do 
Doutor João dos Santos; 

- Promover e colaborar em acções formativas para técnicos de educação, de 
serviço social e de saúde, nomeadamente através de estágios na Casa da Praia, 
assegurando, assim, a transmissão da sua experiência específica, nas respostas a dar às 
necessidades das crianças imaturas e desajustadas.  

Segundo João dos Santos, a Casa da Praia desenvolve um trabalho que tem 
como base quatro pressupostos articuladores entre a compreensão psicológica do 
desenvolvimento infantil e a aprendizagem: a função maternal; os problemas afectivos; o 
papel da fantasia e o papel da família (Barros et al., 1990). 

 
Deste modo e de acordo com o mesmo autor, a base para iniciar a escolaridade 

encontra-se na relação precoce maternal e paternal, no gesto (linguagem) e na actividade 
simbólica (representação mental). Assim, o pensamento reflexivo (raciocínio) tem origem 
na vida afectiva (emoções), na psicomotricidade e na linguagem, e devido a isso, com a 
crianças da Casa da Praia, é necessário perceber onde existem essas lacunas e tentar 
“preenchê-las” de forma adequada, uma vez que por vezes o seu insucesso é devido a 
erros de avaliação dos níveis acima referidos, bem como da componente cultural e do 
contexto familiar (Barros, 1999). 

 
Assim, a equipa da Casa da Praia tem vindo a desenvolver, a par dos objectivos 

acima expostos, um trabalho direccionado para as necessidades de apoio e formação 
dos pais, desenvolvendo projectos que visam reflectir junto da família as estratégias de 
resolução dos seus próprios conflitos, para que dessa forma seja possível conseguir lidar 
com os seus filhos e as suas problemáticas, bem como a redefinição de rotinas e hábitos 
familiares. 
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2.2.4 - Funcionamento/organização 
 
Na maioria dos casos, estas crianças frequentam Escolas ou Instituições da zona 

geográfica envolvente. Os pedidos de observação para apoio ou orientação partem, 
principalmente, das Equipas de Educação Especial, dos Serviços de Psicologia e 
Orientação (SPO), dos Directores das Escolas, dos Médicos de Família, das próprias 
Famílias, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e do Departamento de 
Pedopsiquiatria de D. Estefânia (ambos com protocolo), bem como de outras instituições 
da Comunidade, como a Casa Pia de Lisboa (Ramos & Silvério, 1999).  

 
A Casa da Praia é considerada como um serviço de referência na procura de 

respostas diferenciadas a problemáticas sócio-educativas, que cada vez mais precisam 
de uma avaliação e intervenção especializada.  

 
Após o pedido de observação, o processo de admissão da criança implica:  

 Observação psicopedagógica da criança efectuada por um professor ou educador 
especializados, em ambiente informal, que forma a estabelecer com a criança 
uma relação que permita apreciar as suas qualidades para a adesão à 
aprendizagem escolar, procurando avaliar o contacto humano que a criança 
estabelece e que entende do mundo e da vida; 

 Recolha de dados junto da escola ou instituição que a criança frequenta; 

 Entrevista de acolhimento à família (ou substituto), para recolha de dados 
relativamente à criança e à dinâmica familiar em que esta se integra; 

 Discussão dos dados recolhidos em reunião de Equipa multidisciplinar, para 
avaliação diagnóstica e orientação pedagógica-terapêutica. Este processo inclui a 
reflexão e avaliação dos dados recolhidos na observação, juntamente com os 
dados fornecidos pela família e escola/ instituição. Toda a equipa multidisciplinar 
participa na análise e discussão do caso, formulando-se uma espécie de 
diagnóstico para tentar compreender o caso, que evolui de acordo com a 
progressão terapêutica e pedagógica. Definem-se assim linhas mestras de 
orientação pedagógica-terapêutica junto da criança e/ou da sua família, sendo a 
evolução das crianças reavaliada periodicamente (Ramos & Silvério, 1999; 
Barros, 1999). 
 
Durante a Reunião Psicopedagógica, o professor ou educador apresentam as 

tarefas realizadas pela criança durante a Observação e que, habitualmente consistem 
num desenho livre com respectiva história, um desenho da família e sua descrição, bem 
como exercícios de língua portuguesa e de cálculo matemático adequados ao seu ano de 
escolaridade. Refere-se ainda as respostas das crianças às questões colocadas ao longo 
da observação, desde noções espácio-temporais à descrição da sua rotina diária, e a 
reflexão do técnico sobre a criança, tendo em conta o seu estado de desenvolvimento, a 
sua atitude e a sua capacidade de estabelecimento de relação. Na observação, os 
técnicos especializados têm sempre em mente o facto de João dos Santos referir que 
para se conseguir observar uma criança é necessário que se deixe ser observada por ela 
(Ramos & Silvério, 1999).  

  
De acordo com os resultados da avaliação e em função da compreensão do caso, 

definem-se as linhas de orientação pedagógico-terapêutica mais adequada, podendo 
verificar-se o (Ramos & Silvério, 1999; Barros, 1999):  

 Encaminhamento para outro serviço ou instituição;  
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 Apoio indirecto à criança através de intervenção na família, com reuniões, 
acompanhamentos regulares, consultas terapêuticas; ou na escola, através de 
reuniões de avaliação e de discussão da evolução da criança;  

 Apoio pedagógico-terapêutico ou psicoterapêutico individual, em situações 
excepcionais;  

 Apoio pedagógico-terapêutico em grupo, modelo de intervenção privilegiado, com 
carácter mais ou menos intensivo, em função das necessidades da criança e do 
parecer da escola.  
 

2.2.5 - Constituição dos grupos  
 
O trabalho na Casa da Praia tem, como já foi referido, uma equipa multidisciplinar 

formada por técnicos com formação diversa e com supervisão pedopsiquiátrica, sendo 
periodicamente discutido, cada criança que está ao seu encargo.  

Em função das decisões tomadas em equipa, a maior parte das crianças com 
indicação para apoio na Casa da Praia, são integradas em grupos, de acordo com a “fase 
de comunicação” em que se encontram. Os grupos são da responsabilidade de uma 
professora ou educadora, em articulação com um técnico de psicomotricidade, tendo 
como recursos os ateliês de tapeçaria, carpintaria e de expressão plástica. Estes grupos 
não excedem os 8 alunos para que se retire um bom proveito na relação adulto-criança 
(Ramos & Silvério, 1999; Barros, 1999). 

 
Deste modo, as crianças são agrupadas em três grupos:  
1. Fase de comunicação directa-concreta: Grupo de estimulação global  
Este grupo é constituído por crianças imaturas e mais frágeis do ponto de vista 

afectivo, ao nível do Jardim-de-Infância. São crianças com necessidades de uma relação 
mais próxima e directa (maternal), com o objectivo de recuperar etapas ou preencher 
lacunas evolutivas, facilitar o desenvolvimento da autonomia da criança e favorecer a 
adesão aos rituais da escola. Neste grupo, procura-se o desenvolver um trabalho 
centrado na relação, no corpo, no movimento, na busca da palavra como suporte do 
sentir e das experiências vividas pela criança.  

 
 
2. Fase de Comunicação intermédia: Grupo intermédio ou das letras 
Há uma transição de uma comunicação mais directa para uma mais diferenciada, 

de forma a requerem a capacidade de lidar com os sinais e os símbolos que a escola 
tradicional impõe. As crianças que integram este grupo já apresentam alguns 
conhecimentos escolares, mas não foram bem sucedidas no contacto com as 
aprendizagens que já iniciaram o que levou ao desinteresse, insegurança, ao bloqueio de 
aprender, fantasiar e pensar. Neste grupo procura-se criar uma dinâmica relacional, 
promovendo trocas de experiencias entre as crianças e ou entre as crianças e o adulto, 
que conduzam a um clima de segurança.  

 
3. Fase de comunicação sinaléctica-abstracta: Grupo dos intelectuais  
Já dominam a escrita, procurando agora estimular as crianças a aprender, a 

alargar mais os seus conhecimentos cultuais e sociais, a imaginar e pensar, incentivando 
o desejo e o prazer da descoberta, da experimentação e da pesquisa. Tem por objectivo 
organizar e construir a auto-imagem e confiança, estimulando e despertando a 
curiosidade para novas aprendizagens.  
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2.2.6 - Filosofia Orientadora e Modelo terapêutico 
 
Neste Centro, utiliza-se como método de trabalho a Pedagogia Terapêutica, 

preconizado por João dos Santos para apoiar este tipo de crianças.  
Com os seus trabalhos sobre jovens perturbados e respectivas famílias, João dos 

Santos concluiu que a desadaptação que os primeiros manifestavam, em termos 
escolares e sociais, se relacionava com a existência de meios familiares degradados 
(Branco, 2000).  

 
Desta forma, João dos Santos concentrou o seu trabalho, no seio das instituições 

e das pessoas, por entender que o adequado desenvolvimento da criança (ou o 
despoletar das suas perturbações emocionais e psíquicas) se relaciona directamente 
com os métodos de ensino que lhe são disponibilizados e com a relação que esta criou 
com os seus pais. É em 1976, que pela primeira vez expõe publicamente o essencial 
sobre a sua concepção de Pedagogia Terapêutica (Branco, 2000). 

 
Entende-se por Pedagogia Terapêutica, o método de ensino orientado para 

proporcionar ao indivíduo um desenvolvimento progressivo e contínuo, ao longo da sua 
vida, que se quer saudável, tanto no aspecto profissional como nas relações sociais. A 
sua utilização deve ter lugar, sobretudo, em escolas de ensino especial, ou em 
instituições que acolhem crianças e/ou adolescentes com dificuldades de adaptação 
escolar e social (Branco, 2000).  

 
Tem como pressupostos a definição de uma atitude global (de todos os 

profissionais da instituição) perante a criança, que tem como objectivo o desbloquear, 
através da escuta e da observação sistemática; a utilização ou não de objectos 
intermediários; a interrogação constante do professor ou educador sobre o significado 
dos sintomas, dos bloqueios e resistências que ocorrem no plano educativo, com 
expressão no comportamento ou nas dificuldades de aprendizagem escolar (Barros, 
1999).  

A prática da Pedagogia Terapêutica, na Casa da Praia, procura compreender a 
criança no seu todo. É uma metodologia de intervenção que proporciona à criança um 
espaço de segurança que a organiza, promove a sua auto-estima e estimula a sua 
curiosidade para novas aprendizagens; que utiliza meios da pedagogia como instrumento 
de projecção do pensamento da criança, tendo em vista uma melhoria do seu 
funcionamento afectivo e cognitivo; que é terapêutica por considerar as reais 
necessidades da criança, em função da fase de comunicação em que se encontra e a 
relação que estabelece com o educador; e considera que as produções da criança não 
valem tanto pelo que mostram, mas pelo que expressam do seu funcionamento mental 
(Ramos & Silvério, 1999; Ramos, Silvério & Strecht, 2005).  

 
Este método clínico pressupõe várias etapas. A primeira consiste numa 

observação inicial em que há uma entrevista prévia com a criança/aluno de forma a 
reconstituir, partindo das queixas, sinais, sintomas e indícios, o processo que levou à 
desadaptação escolar. A segunda etapa consiste no diagnóstico realizado pelo psicólogo 
ou psiquiatra em colaboração com o pedagogo, de acordo com a dinâmica evolutiva 
verificada até ao momento. Este não deve ser definitivo nem estático. A terceira etapa 
remete-se para a tomada de decisão conjunta, ou seja, estabelece-se a orientação 
terapêutica de acordo com a colaboração dos profissionais envolvidos neste processo. 
Após a tomada de decisão conjunta, decorre a intervenção e o seguimento do caso. Por 
último, temos a conclusão, que consiste num afastamento progressivo através da 
reintegração da criança na vida escolar regular. Este afastamento pode ocorrer de uma 
forma mais progressiva, que mantenha em aberto a possibilidade de um reencontro, ou 
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sob a forma de ruptura, pelo que o primeiro consolida-se como a forma mais eficaz de 
cura (Rodrigues et al., 1990). 

 
Paralelamente, é feito um trabalho de acompanhamento às famílias numa 

abordagem sistémica, na tentativa de criar uma aliança terapêutica que possibilite a sua 
adesão ao processo de intervenção e a confirmação ou a descoberta de recursos que 
lhes permitam fazer face a um melhor desenvolvimento individual e escolar das suas 
crianças.   

 
Uma das premissas da Casa da Praia é que a intervenção ocorra o mais 

precocemente possível no sentido de minimizar o futuro insucesso escolar e durante o 
menor espaço de tempo, permitindo que as famílias, a escola e a comunidade possam 
continuar a responder autonomamente perante as suas dificuldades.  

 
Todo o trabalho na Casa da Praia se desenvolve sob uma dinâmica relacional que 

permite a expressão de sentimentos, emoções e conhecimentos, através das várias 
formas de linguagem (oral, gráfica, plástica, corporal, entre outras). Pretende-se criar um 
ambiente de acolhimento em que a criança se interesse por ela própria, apostando nas 
suas capacidades (Ramos, Silvério & Strecht, 2005). 

 
Neste sentido, estimulasse a participação de todas as crianças através da 

utilização de estratégias que se apresentam de seguida. 
 

2.2.7 - Algumas Estratégias de Intervenção 
 
João dos Santos considerava que o acto educativo deve atender, com especial 

ênfase, à relação/comunicação que permita a troca de sentimentos, emoções e 
conhecimentos, através das mais variadas formas de expressão, como corporal 
(psicomotricidade), plástica ou gráfica (no ateliê de artes plásticas ou no grupo) e verbal 
(pela livre expressão oral, como forma de fazer emergir os sentires, as experiências, os 
saberes, e motivações das crianças) (Ramos & Silvério, 1999). 

 
Assim, é essencialmente a busca do sentido de aprender que se procura na Casa 

da praia, através da estimulação e da ligação dos saberes, das vivências e das 
experiências de cada criança, do conhecimento de si própria e das capacidades (quem 
sou, onde estou, do que sou capaz…), aliada à aprendizagem do viver em conjunto 
(Ramos & Silvério, 1999). 

 
Nos casos em que a expressão oral é mais inibida ou limitante, parte-se das 

produções gráficas ou plásticas da criança, valorizando-as pela palavra oral e escrita, 
atribuindo-lhes sentido de forma a facilitar a sua “leitura”. Desta forma, é possível ajudar a 
criança a construir, organizar e desenvolver a imaginação (Ramos & Silvério, 1999). 

 
A leitura de histórias é uma actividade igualmente valorizada, uma vez que os 

contos tradicionais estimulam o sonho, a fantasia, a sabedoria e o saber da criança. Mais 
que desenvolver a imaginação, por vezes é necessário ajudar a construí-la (Ramos & 
Silvério, 1999). 

 
A imaginação de histórias pelas crianças surge de uma forma natural, a partir da 

expressão gráfica, plástica e corporal. As histórias imaginadas permitem a projecção dos 
seus conflitos, medos e fantasias (Ramos & Silvério, 1999). 
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As crianças da Casa da Praia são, grande parte das vezes, crianças “perdidas” no 
espaço e no tempo, pelo que assume especial significado a construção de marcos de 
referência, através de uma série de actividades promotoras de construção espácio-
temporal (tais como as festas, os aniversários, os ciclos da natureza e a localização de 
espaços a que afectivamente se encontra ligadas) (Ramos & Silvério, 1999). 

 
Como estas crianças apresenta muitas vezes dificuldades na socialização, as 

actividades desenvolvidas em vivências colectivas centradas em ideias, projectos ou 
acontecimentos de particular conteúdo afectivo, como, por exemplo, festas, jogos, 
dramatizações, estudos, visitas, conferências, exposições, acompanhamentos, facilitam a 
interiorização do sentido da cooperação, da responsabilização e da autonomia (Ramos & 
Silvério, 1999). 

 
Existe um espaço privilegiado onde se reúnem as crianças e os adultos da Casa 

da praia – a Reunião da Assembleia Geral, com dia e hora marcada. A Reunião é 
orientada por alunos eleitos (um Presidente, um Secretário e um Tesoureiro) e por um 
adulto também eleito (um Vogal). As funções que a cada um cabem são alvo de 
esclarecimento prévio e obedecem a determinados requisitos. É preciso saber ler, para 
ler o Jornal, escrever para registar o mais importante, calcular, para prestar contas de 
receitas ou despesas realizadas. Ao Vogal cabe o papel de “par”, suporte técnico e 
afectivo, para que tudo corra da melhor forma (Ramos & Silvério, 1999). 

Para a reunião leva-se o Jornal de Parede, que permanece afixado toda a semana 
no corredor, onde as crianças e adultos da instituição escrevem livremente em colunas 
classificadas (Notícias/ Vamos Fazer/ Fizemos Bem/ Fizemos Mal). As crianças que 
ainda não lêem ou escrevem são estimuladas a recorrer ao apoio de um colega ou 
professor. 

A Reunião Geral constitui assim, o pilar organizativo da vida em grupo na Casa da 
Praia, espaço de diálogo, reflexão e discussão colectivas, com enorme valor afectivo e 
comunicativo, onde se descobre a necessidade da “regra” como elemento facilitador das 
relações interpessoais (Ramos & Silvério, 1999). 

 
No final de cada período, os trabalhos (textos e histórias) das crianças são 

reunidos constituindo um material de leitura rico de significado a que se dá o nome de 
Jornal Escolar, constituído pelos relatos de experiências, textos imaginados, estudos ou 
acontecimentos, e é utilizado como meio de comunicação à distância e como suporte do 
conhecimento e do pensamento das crianças.  

Ao longo do ano, são organizadas festas temáticas nas quais participam as 
pessoas da casa, como o caso das festas de São Martinho, Natal, Carnaval e Primavera. 
As festas são momentos de convívio em grupo, entre crianças e adultos, sendo por isso 
momentos de diversão e vida colectiva. 

 
São ainda celebrados todos os aniversários das crianças, com um bolo depois do 

almoço, os parabéns cantados pelos colegas e professores, e uma pequena prenda 
oferecida pela instituição. 

 
De vez em quando são também organizadas visitas/passeios, quer para eventos 

culturais, como peças de teatro ou exposições, quer simplesmente para realizar 
pequenas actividades nas redondezas, como comprar alguma coisa necessária para um 
projecto. Estas actividades são importantes por proporcionarem riqueza de experiências, 
vivências culturais ou outras e por permitirem o contacto com aspectos do dia-a-dia que 
podem ser apreendidos de forma prática. São também uma forma de as crianças 
aprenderem a ler o espaço à sua volta, conhecerem e reconhecerem o espaço 
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envolvente, as suas características e particularidades, sentirem-no como conhecido e 
como fazendo parte do mesmo. 

 
Após o período lectivo, é anualmente realizada a Colónia de Férias Terapêutica. 

Nesse período, todas as crianças e adultos da Casa da Praia deslocam-se para uma 
colónia onde passarão três ou quatro dias em conjunto. As crianças podem desfrutar do 
contacto com a natureza, de jogos, passeios e caminhadas e de uma partilha e vida em 
grupo. Há uma verdadeira organização familiar onde é necessária a responsabilidade de 
todos e onde se favorece a autonomia. Neste tempo é possível compreender como as 
crianças se comportam face à separação mais prolongada dos pais, como se organizam 
nas tarefas diárias, da higiene, das refeições, como se relacionam uns com os outros e 
com os adultos num contexto diferente e mais prolongado. 

A colónia para além de ser um espaço onde se conhece melhor todas as crianças 
da instituição, serve também como uma forma de aproximar todos os elementos da 
equipa, gerando-se uma certa cumplicidade nas noites em que ficam acordados a 
programar o dia seguinte e onde se partilham as experiências do dia vivido. 

 

2.3 – Caracterização da População Alvo 

 
As crianças encaminhadas para a Casa da Praia, apresentam frequentemente 

sintomas como dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento expressos 
através de bloqueios/inibição e/ou instabilidade, e frequentam-na integradas num apoio 
pedagógico-terapêutico em grupo ou individualmente. Estes sintomas têm habitualmente 
a sua origem devido a pais ou mãe ausentes, problemas de toxicodependência, 
alcoolismo ou abusos, maus tratos na família e ainda a manutenção de uma relação 
muito fusional entre a mãe, ou quem assume o papel da mesma, e a criança. Deste 
modo, e quando analisados os casos de cada criança, os diagnósticos estabelecidos 
apontam, geralmente, para casos de Depressão Infantil, Desarmonias Evolutivas e 
Ansiedades (Rodrigues, Martins & Rodrigues, 2003).   

 
Segundo Ramos, Silvério & Strecht (2005), na Casa da Praia faz-se uma leitura 

psicodinâmica dos sinais e dos sintomas que as crianças apresentam, quer eles sejam 
dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento, ou outros de valor 
significativo. Assim, tem-se em linha de conta uma visão evolutiva da criança nas suas 
múltiplas ligações relacionais e temporais. Não se pode olhar para uma criança 
isoladamente, tem que ser ter em conta o que ela foi no seu passado e no que agora nos 
revela, bem como para todos aqueles que a rodeiam, começando na família (sobretudo 
nas figuras parentais de referência) e depois na escola, no seu bairro ou comunidade. 

 
No final de cada reunião clínica, quando se discute um caso, coloca-se uma 

hipótese de diagnóstico, a ser verificada posteriormente durante o próprio trajecto da 
criança. Utiliza-se uma classificação estrutural em que se destacam como mais 
importantes a linha neurótica, a borderline ou limite, a psicótica, a depressiva e a das 
imaturidades (Ramos, Silvério & Strecht, 2005). 

 

2.3.1 - Neurose e Sintomas Reactivos 
 
A neurose é a forma como cada um de nós se organiza através de mecanismos 

de defesa contra a sua própria ansiedade, estando na base da vida interior de cada um, 
do funcionamento psíquico e até da sua inteligência. O mecanismo de defesa mais 
evidente é a repressão tornada em recalcamento. A repressão do desejo e da ansiedade 
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é um fenómeno normal que pode estar na origem de uma organização neurótica normal 
ou patológica (Santos, 2007). 

 
Os sintomas reactivos dependem da evolução interna da criança e da sua 

neurose, mas está em grande parte condicionada pela neurose dos pais e as suas 
práticas educativas, mesmo que inconscientes. É a forma que a criança tem de reagir à 
neurose do adulto e organizar a sua própria neurose. Todos estes sintomas reactivos ou 
neuróticos têm uma faceta angustiante ou depressiva, recorrentes naturais do 
desenvolvimento da criança: a angústia do nascimento decorrente dos estados de 
excitação dos sentidos; o estado de alarme perante a antecipação dessa angústia, 
geradora de ansiedade; e a depressão pela separação da mãe (Santos, 2007).  

 
Estes sintomas reactivos englobam a encoprose, a enurese, a gaguez, o furto, o 

estrabismo concomitante, a anorexia infantil e algumas perturbações do sono. Todos 
estes sintomas se reflectem nas atitudes e comportamento da criança, geralmente 
associados a instabilidade, agressividade e perturbações de conduta. A maior parte 
desses sintomas transformam-se em traços da personalidade do adolescente ou adulto, 
ou até mesmo numa neurose de carácter ou numa psicopatia (Santos, 2007). 

 
Todos os sintomas da idade escolar, mesmo que tenham uma compreensão 

somática, relacionam-se assim com formas reactivas da criança lutar contra a ansiedade 
e a depressão. Um dos mais implicados nas dificuldades de aprendizagem é a anorexia 
infantil, frequente em crianças com ansiedade de separação da mãe e um elevado grau 
de dependência. Surge na fase de separação da mãe, por volta dos 2 e 5 anos, e 
expressa-se pela recusa em comer e numa consequente preguiça para as aprendizagens 
escolares (Santos, 2007).  

 
Outros são certos sintomas psicomotores, designados sintomas psicomotores de 

evolução, expressando-se preferencialmente na fase edipiana e de latência (idade 
escolar). São exemplo a turbulência, os tiques precoces, a gaguez e o estrabismo 
convergente. Surgem geralmente quando a criança é sujeita pelos educadores a um grau 
excessivo de controlo educativo, para o qual ainda não possui as estruturas 
suficientemente organizadas. Resulta pois em instabilidade e atrasos na sua motricidade 
(Santos, 2007).  

 
A gaguez, por exemplo, é um sintoma de inibição, quando ao invés de a criança 

ser estimulada a falar livremente, é-lhe sugerido que pense muito bem antes de falar e 
que não o faça quando existir probabilidade de falhar (Santos, 2007).  

O estrabismo deriva de uma diversidade de figuras de autoridade e fonte de 
educação, presente em famílias muito numerosas e agitadas, que tecem entre si uma teia 
de contradições na educação da criança, geradora de instabilidade (Santos, 2007).  

 
João dos Santos inclui ainda a enurese e a encoprose dentro destes sintomas 

psicomotores, por conterem uma componente de controlo motor. Devido ao sofrimento ou 
mesmo angústia causada pelas relações íntimas dos pais, a criança é forçada a fazer um 
recalcamento das mesmas, impedindo que o fenómeno seja simbolizado em sonhos que 
conduzam a outras vias de solução, impedindo o desenvolvimento afectivo-emocional de 
base da inteligência. Com o bloqueio da componente imaginária da linguagem, a 
capacidade de simbolização e metaforização dos aspectos emocionais e afectivos da 
mesma ficam comprometidos, principalmente da linguagem escrita (Santos, 2007). 

 
A depressão infantil, por sua vez, nem sempre se manifesta por inibições, como a 

gaguez, mas apenas por uma tristeza e turbulência presentes em problemas de 
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comportamento. Um exemplo é o furto infantil, quando uma criança se apropria do que 
está no seu meio envolvente e que não está propriamente defendido ou que não pertence 
a ninguém concreto. Este comportamento é motivado pela carência de afecto, mesmo 
que esta não seja aparentemente expressa (Santos, 2007).  

 
As dificuldades de aprendizagem escolar resultam de uma multiplicidade de 

factores que suscitam os sintomas reactivos. A instabilidade, o bloqueio e a imaturidade 
são sintomas reactivos que podem tornar-se patológicos conforme a sua intensidade e 
constância (João dos Santos cit. in Horta, Rodrigues & Santos, 1999).  

 
Na Casa a Praia, a maioria das crianças apresentam estruturas depressivas, que 

diferem muitos nas características que se apontam nos adultos ou nos adolescentes. 
Estas crianças têm umas imagens frágeis de si próprias, apresentando uma baixa auto-
estima, desvalorização e desinvestimento nas aprendizagens escolares, expressando o 
seu mau-estar interior através de problemas de comportamento. Estes comportamentos 
são visíveis na agitação, instabilidade, hiperactividade e agressividade, ou no pólo 
oposto, na inibição, retirada ou isolamento (Ramos, Silvério, & Strecht, 2005).  

 
As estruturas limite ou borderline são evidentes em crianças com funcionamento 

omnipotente, com pouca ou nula integração de regras e limites, baixa tolerância à 
frustração e impulsividade, com comportamentos muito agressivos ou impulsivos. 
Contém riscos evolutivos de características mais sociopáticas ou psicopáticas (Ramos, 
Silvério, & Strecht, 2005).  

 
Já as crianças imaturas, por privação ou falta de estimulação sócio-cultural de 

situações de pobreza ou ausência de consistência dos adultos de referência, são 
geralmente abandonadas, pouco investidas, que se encontram institucionalizadas, sem 
grande estimulação racional. Podem assemelhar-se a problemas de debilidade mental e 
cognitiva, podemos evoluir para esses casos se não houver outra intervenção (Ramos, 
Silvério, & Strecht, 2005). 

 
 Os casos somente neuróticos são raros, uma vez que já existem outro tipo de 

respostas e intervenções que o previnem e encaminhados para outros serviços com mais 
competência e capacidade de resposta adequada do que a Casa da Praia. 

 

2.4 - A Psicomotricidade na Casa da Praia 

A Psicomotricidade surge na Casa da Praia como parte integrante da intervenção 
com base na Pedagogia Terapêutica. Desenvolve-se com base nos mesmos objectivos e 
em articulação com a componente pedagógica ou terapêutica, desenvolvida para a 
criança ou o grupo, mas que valoriza diferentes meios de expressão e comunicação, 
como o espaço, os materiais e, principalmente o corpo (Rodrigues, Martins & Rodrigues, 
2003).  

 
A intervenção psicomotora é realizada, essencialmente, no ginásio da Instituição 

que apresenta luminosidade e condições adequadas. É um espaço amplo que possibilita 
a liberdade de expressão corporal com diversos materiais disponíveis (bolas, cordas, 
tecidos, bastões, arcos, colchões, cones, entre outros), que permite a exploração da 
criatividade e imaginação da criança.  

 
Dentro das problemáticas anteriormente referidas das crianças que frequentam a 

Casa da Praia, podemos constatar uma expressão motora mais instável ou bloqueada e, 
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a imaturidade psicomotora que muitas delas apresentam, vista como resultado de um 
conflito interno. E, desta forma, o ginásio, por ser dinâmico e recheado de cantos e 
recantos, possibilitando sensações e vivências diferenciadas, é um espaço privilegiado 
para a expressão dos conflitos internos (Rodrigues, Gamito & Nascimento, 2001). 
 
 Muitas das crianças da Casa da Praia parecem não ter noção da dimensão do seu 
corpo, do seu peso, do espaço que ocupam, apresentam dificuldades no controlo dos 
movimentos e mostram sinais de grande ansiedade em situações de imobilidade. A 
Psicomotricidade permite lidar de forma privilegiada com estas problemáticas, 
apresentando-se como mais uma oportunidade de expressão, de criatividade, de 
desbloqueio, de valorização, de auto-conhecimento, de aprendizagem do viver em 
conjunto e de responsabilização (Ramos, Silvério & Strecht, 2005). 
 
 Assim, o trabalho desenvolvido no âmbito da intervenção psicomotora, procura 
mediar a interacção das crianças em duas componentes: uma quantitativa, direccionando 
a intervenção para efectivar alterações ao nível do desenvolvimento psicomotor, nos 
diferentes factores psicomotores; e, outra qualitativa, procurando o estabelecimento de 
uma relação terapêutica com as crianças e entre estas e o grupo. Este será objectivo 
principal da nossa intervenção pois, desta forma poderemos desenvolver jogos e 
dinâmicas de grupo, permitindo, também, o desenvolvimento de um espaço onde a 
criança se poderá exprimir dramática e corporalmente (Rodrigues, Martins & Rodrigues, 
2003). 
 
 Concluindo, a intervenção psicomotora torna-se, neste contexto, numa forma de 
mediação corporal, no sentido em que é a relação o objectivo privilegiado e o jogo, a 
actividade lúdica, a expressão emocional, o jogo dramático, a relaxação, entre outras 
formas de estabelecer esta relação. Assim, podemos conduzir a criança num processo 
terapêutico que permita equilibrar o seu desenvolvimento (Rodrigues & Marta, 1994). 
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3 – Realização da Prática Profissional 
 
Durante o período de estágio foi possível observar as crianças em diferentes 

contextos, facto que possibilitou uma melhor aprendizagem e compreensão dos 
diferentes funcionamentos que cada uma apresenta, bem como encontrar as melhores 
estratégias para lidar e resolver os conflitos que foram surgindo. 

 
Neste sentido, encontram-se descritas as actividades acompanhadas ao longo do 

estágio, bem como a reflexão da importância de cada uma delas no contexto de 
intervenção realizado na Casa da Praia.  

 

3.1.1 - Almoços e Recreios 
 
São momentos que apesar de terem um aspecto mais funcional, são educativos e 

muito importantes, pois são momentos através dos quais conseguimos perceber mais 
alguns aspectos do funcionamento das crianças em situações particulares. Almocei um 
dia por semana com as crianças do grupo que acompanhei. O almoço é um momento 
interessante pois permite-nos abordar alguns temas como o fim-de-semana ou aspectos 
escolares de forma mais informal e descontraída. Muitas vezes as crianças abordavam 
aspectos sobre a sua vida pessoal ao longo da refeição. Observar e partilhar este 
momento de alimentação, fornece informações acerca do funcionamento psíquico e 
familiar da criança. 

 
Após a refeição, acompanhei o grupo nos recreios conjuntamente com uma das 

auxiliares e outros estagiários da Instituição. Estes tempos são novamente uma forma de 
conhecer as crianças e de as observarmos num contexto mais livre, de brincadeira e de 
interacção com os colegas de vários grupos. Todos estes aspectos podem ser 
importantes para compreender um pouco melhor o funcionamento mental das crianças e 
em particular a sua forma de se relacionar com os pares numa situação diferente da 
vivida na sala. Fiquei responsável pelos recreios dos grupos de tarde das 3ªs e 6ªs feiras.  

 

3.1.2 - Reuniões de Orientação Local 
 
Combinou-se a realização de uma reunião semanal, comummente às quartas-

feiras pelas 14h na Casa da Praia, de forma a supervisionar e monitorizar todo o 
processo do estágio. Estas reuniões contribuíram para a minha evolução enquanto 
Psicomotricista, por possibilitarem a correcção de atitudes desadequadas, fornecendo-me 
ferramentas para o futuro e, a sugestão ou o aperfeiçoamento de actividades para as 
sessões. Além disto, forneceram-me também aprendizagens a nível pessoal que irão 
contribuir para melhorar a minha conduta enquanto Pessoa.  

 

3.1.3 - Reuniões Clínicas 
 

A equipa técnica da Casa da Praia reúne-se regularmente com um médico 
pedopsiquiatra, para a discussão clínica de casos (aceitação ou não de casos novos e/ou 
reavaliações), sendo expostas e confrontadas as opiniões dos vários técnicos sobre 
determinada criança de forma a compreender o seu funcionamento e definir o projecto de 
intervenção. Para além da equipa técnica da Casa da Praia, são ainda convidados a 
participar os professores e os técnicos de outras instituições que eventualmente apoiem a 
criança ou a família. Faz parte dos estagiários assistir a estas reuniões, podendo intervir 
quando acharem oportuno. 
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Semanalmente, ocorrem uma ou duas reuniões clínicas supervisionadas por um 
médico pedopsiquiatra e, com uma regularidade mais ou menos mensal, uma reunião à 
quarta-feira e outra à terça-feira, ambas supervisionadas por médicos pedopsiquiatras 
voluntários da Instituição. 

 
Para além destas reuniões, no final de cada período escolar, a equipa reúne-se ao 

longo de várias sessões para discutir o progresso de cada criança e, se necessário 
redefinir estratégias.  

 
Estive presente em todas as reuniões. Além de me permitir o contacto com a 

experiência dos vários técnicos, permitiu-me ainda o contacto com diferentes médicos, 
logo o contacto com diferentes saberes e olhares acerca das crianças. 

 

3.1.4 - Observações Psicopedagógicas 
 

As observações têm por objectivo fazer uma avaliação inicial da criança, para ser 
discutida na reunião clínica. É marcada uma data para a observação da criança, 
conduzida por uma educadora ou professora da instituição que não têm qualquer 
informação sobre esta. Consiste na realização por parte da criança de um Desenho Livre 
e de um Desenho da Família, na avaliação dos pré-requisitos escolares da criança, e na 
avaliação das suas rotinas diárias e sentimentos face à família, à escola e à vida, de uma 
forma geral. No total, presenciei três observações. 

 
 

3.1.5 - Entrevista de Acolhimento 
 

O acolhimento é feito com os pais ou encarregados de educação da criança, 
conduzido pela assistente social da Instituição. Efectua-se ao mesmo tempo que a 
observação da criança. Aqui é percebido de que forma a problemática da criança é 
sentida pelos pais, quais as suas rotinas familiares, qual o historial médico da criança, e 
qual a sua situação social e económica. Presenciei três acolhimentos ao longo do 
estágio. 

 
Tanto a Observação da criança como o Acolhimento aos pais ou encarregados de 

educação são momentos importantes. O primeiro permitiu-me perceber o funcionamento 
mental da criança e a relação que estabelece com o adulto, enquanto o acolhimento 
possibilitou o contacto directo com a família ou cuidadores da criança que normalmente 
não tenho oportunidade de ter.  

 

3.1.6 - Projecto de Formação Parental 
 

O projecto de Formação Parental, “Prevenir Para Incluir”, financiado pela 
Gulbenkian, é constituído por um grupo de pais que se deslocam de 15 em 15 dias à 
Casa da Praia. O meu papel neste projecto consistiu em acompanhar as crianças e 
apoiar as professoras e educadoras ao longo das actividades propostas. 

 

3.1.7 - Festa de São Martinho 
 

Esta festa consistiu em propor a cada grupo de crianças a dramatização da 
história da lenda de São Martinho através da escolha de vários materiais e com finais 
diferentes da história original. O meu papel nesta festa foi o de organizar uma proposta 
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de actividade em conjunto com os vários estagiários e a participação no teatro do grupo 
acompanhado, interpretando a “árvore mágica”. 

 

3.1.8 - Festa de Natal 
 

Para a festa de Natal, realizou-se um musical onde os vários grupos da Casa da 
Praia criaram uma letra para a música que escolheram. Nesta festa, ajudei o grupo 
acompanhado a organizar a letra da música, nos ensaios e na gravação da mesma, 
realizei o livro de natal com as músicas para colocar no CD de natal e auxiliei nos 
preparativos para este musical de natal. 

 
 

3.1.9 - Festa de Carnaval 
 

A festa de carnaval foi organizada pelos estagiários que criaram um espectáculo 
apresentado por dois “palhaços” com vários números de entretenimento. Neste 
espectáculo interpretei a “mulher músculos” e fui a assistente do “domador de feras”. Os 
estagiários responsabilizaram-se pela montagem do cenário e organização de todo o 
espectáculo, com o apoio dos profissionais da Casa da Praia.  

 

3.1.10 - Festa da Primavera 
 

A festa da primavera foi organizada pelos estagiários de Psicomotricidade e 
realizou-se na Tapada da Ajuda. Consistiu na realização de 6 jogos, orientados por um 
mapa distribuído pelas crianças e pelos professores responsáveis pelas equipas. Os 
estagiários responsabilizaram-se pela recolha de informação no local, para estipular o 
local dos jogos, organização do material necessário para a realização dos jogos, e 
temporização de toda a actividade, de forma a todas as equipas passarem por todas as 
estações dos jogos sincronizadamente, evitando assim distracções.  

 

3.1.11 - III Jornada de Formação da Casa da Praia 
 

Realizou-se a 3ªJornada de Formação da Casa da Praia – “Crise e Mudança na 
Vida Emocional dos Jovens – das dificuldades actuais na escola à perspectiva da 
evolução no futuro”, no dia 12 de Maio, no Auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian 
em Lisboa. Apesar de não ter feito parte da equipa escolhida para organizar o evento, 
mantive um papel activo durante a realização da mesma, auxiliando os profissionais e os 
estagiários sempre que foi necessário ou sempre que a minha participação foi solicitada.  

 

3.1.12 - Acompanhamento na sala 
 

Nos grupos, a função dos estagiários é, de uma forma geral e independentemente 
da sua formação, ajudar as crianças e apoiar a professora/educadora nas suas tarefas e 
na gestão das crianças, funcionando como um adulto de apoio e em situações breves e 
excepcionais, como um substituto. A presença de um estagiário é ainda uma forma de as 
crianças interagirem de forma continuada com outro adulto que se relacione com elas 
harmonicamente e possa funcionar como uma referência saudável e positiva. Ao mesmo 
tempo, a presença nestes grupos é uma forma mais directa e rica de conhecer as 
crianças. 

 
Creio que integrei com facilidade o grupo acompanhado e rapidamente comecei a 

interagir espontaneamente. Facilmente as crianças se adaptaram à minha presença, e 
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apesar de ter sido explicada a minha função, depressa se esqueceram, tratando-me 
frequentemente por “professora”. No entanto, as crianças sempre conseguiram perceber 
instintivamente as diferenças entre o papel da estagiária em contraste com o da 
Professora e tentaram por vezes tomar algum partido dessa situação, testando em alguns 
casos os meus limites. 

 
Devo realçar que, a colaboração da professora do grupo acompanhado e a 

comunicação, directa ou indirecta com a mesma, foi sempre muito útil e enriquecedora 
para mim. 

 
 

3.2 - Caracterização do Grupo acompanhado – Grupo intermédio ou 
das “letras” 

 
O grupo pode ser designado como um grupo intermédio ou das “letras”, onde as 

crianças se encontram numa fase de transição entre uma comunicação directa e uma 
mais diferenciada e que requer a capacidade de lidar com sinais, símbolos e signos. São 
crianças que já mostram alguns conhecimentos escolares, mas muitas vezes apresentam 
bloqueios na capacidade de aprender, de imaginar e de pensar. Na intervenção com 
estas crianças, procura-se criar uma dinâmica relacional e promove-se um ambiente de 
segurança para as novas aquisições ou conhecimentos, onde se estimule cada criança a 
descobrir o que sente, o que fantasia, imagina e é capaz de fazer. 

 
Este grupo é constituído por 6 crianças, três do género feminino e três do género 

masculino, com idades compreendidas entre os 7 e os 10 anos, cada uma com 
particularidades e funcionamentos específicos. De uma forma geral, as crianças deste 
grupo mostram-se imaturas, com comportamentos pouco próprios à idade e às situações, 
e com grande agitação psicomotora. São crianças com dificuldades em aceitar as regras 
e os limites e que manifestam algumas vezes comportamentos de oposição e desafio. 
Apresentam, por vezes, dificuldades em termos de cooperação e trabalho em equipa. 

 
Iniciei o acompanhamento nesta sala, desde que comecei o estágio, em meados 

de Outubro. Têm apoio bissemanal, às 3ªfeiras e às 6ªfeiras da parte da tarde.  
Acompanhei todas as actividades deste grupo, de Outubro a Junho. Assim, às 

terças-feiras acompanhei o grupo ao longo do almoço, recreio e na sala ao longo de toda 
a tarde. Às sextas-feiras acompanhei o grupo ao longo das actividades na sala e no 
ginásio, onde as sessões eram dinamizadas pela orientadora local. 

 
A minha função na sala foi sempre de observadora participante, auxiliando os 

elementos do grupo ao longo das actividades e sempre que surgiram dúvidas reportadas 
directamente para mim, respeitando as relações, necessidades e trabalhos do grupo, e 
sempre de acordo com as solicitações da professora da sala. 

 
A par do apoio Pedagógico-Terapêutico na sala, as crianças têm participado nas 

sessões de Psicomotricidade no ginásio, que se realizam com todo o grupo à sexta-feira. 
Nas terças-feiras, quatro destas crianças têm também sessões de GILT (Grupo de 
Intervenção Ludo-Terapéutico) com uma psicologia e um psicomotricista, À terça-feira, 
uma das crianças tem Psicomotricidade com crianças de outro grupo e outra criança do 
grupo tem apoio individual. Desde Janeiro que as sessões de Psicomotricidade à sexta-
feira passaram a ser desenvolvidas por mim, sempre com a supervisão da orientadora 
local. 
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3.2.1 - Caracterização dos Casos em Acompanhamento Terapêutico 
 
A M.I é uma menina com 10 anos e frequenta o 4ºano. Iniciou apoio na Casa da 

Praia em Outubro de 2011 em grupo. Era uma menina parada e bloqueada que 
demorava a reagir aos estímulos e solicitações que lhe faziam, praticamente não falava e 
quando o fazia era muito baixinho e timidamente. Tinha sempre as mãos na boca, 
babando-se com frequência e sempre um pouco ranhosa, o que provocava alguns 
comentários hostis por parte de alguns colegas. Foi aderindo às actividades propostas, 
indo atrás do que o grupo fazia, dando-nos a noção que não compreendia o que se 
passava à sua volta. Em termos escolares parecia estar no nível 0, não conseguia 
escrever o seu nome completo, não reconhecia as letras ou palavras e até na cópia de 
palavras mostrava dificuldades. Aos poucos, fomos percebendo uma Maria Inês mais 
espevitada e faladora, começou a ser capaz de expressar a sua opinião, mostrando-nos 
que fazia ligações e que sabia o que queria e não queria.  

O grupo começou a defendê-la perante os outros e a encará-la como um membro 
do grupo “válido” e capaz. 

Actualmente é uma menina que faz um esforço para corresponder e que gosta de 
realizar tudo o que os outros fazem, sem ter também a noção das suas limitações, mas 
está motivada e as suas evoluções tanto na aprendizagem como nas relações sociais 
têm sido bastante positivas. 

É ainda muito imatura, tanto na sua postura como nas realizações (expressão 
gráfica e plástica muito pobres). É uma criança com muitas dificuldades escolares, que 
revela pouca concentração para as tarefas, inactividade e dificuldade de compreensão. 

Actualmente os pais estão separados. Os filhos ficam uma semana em casa da 
mãe e outra na casa do pai. 

 
Ao nível da intervenção psicomotora, é uma menina que facilmente se distrai, por 

vezes não compreende os jogos por não estar atenta ao longo da explicação, fica-se com 
a sensação que está num “mundo à parte”. Denota-se uma evolução ao nível da 
participação nas sessões, com um aumento da sua motivação, iniciativa e colaboração 
com os seus colegas. É uma menina com dificuldades no planeamento das acções, mas 
que faz um esforço para realizar e se adaptar às actividades. Os seus colegas têm-na 
ajudado bastante, apelando à sua participação e exemplificando quando esta não 
consegue realizar determinada tarefa. 

 
O I.G é um menino com falta de uma referência sólida, e até alguma falta de 

identificação, dada a sua história biográfica apontar para uma ida para o lar aos 5 anos 
de idade, onde contactou com diversas crianças e diversos educadores. Outro factor de 
risco é a consciencialização do problema – a sua parte cognitiva bastante desenvolvida 
faz com que se aperceba mais facilmente da sua situação. Assim, existe uma falta de 
defesas, como se já se tivesse apercebido de que não vale a pena esperar por alguém 
que lhe venha mudar a vida, numa conformação com uma realidade triste. No entanto, 
por ter este lado cognitivo intacto e desenvolvido, consegue conter as suas angústias e 
resolvê-las de forma adequada.   

No que respeita ao seu funcionamento no grupo da Casa da Praia, é um menino 
que tem um funcionamento particular. A sua primeira reacção é dizer que não consegue 
e que não faz. É muito reactivo à novidade. É um menino engraçado, com sentido de 
humor e criativo. Adaptou-se bem ao grupo e sabe tirar partido das relações com os 
pares através das capacidades que mostra. É um bom elemento, gosta de participar e 
dar a sua opinião. Por vezes tem dificuldade em se expressar, o que o faz ficar irritado e 
agitado, nestas alturas mostra-se muito triste e zangado, verbalizando as suas 
preocupações com a família (nomeadamente o pai que está doente). No entanto, só o faz 
quando está sozinho com o adulto de referência, caso contrário é muito difícil falar sobre 
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si e sobre as suas preocupações. Não mostra qualquer problema em verbalizar que vive 
num lar, mas é muito discreto sobre esse assunto. 

Destaca-se no grupo do ponto de vista gráfico e plástico, mas do ponto de vista 
escolar tem grandes dificuldades, principalmente na escrita. Começa a ter consciência 
das suas lacunas e por vezes oscila entre momentos de empenho nos quais quer realizar 
todas as actividades, e momentos em que se recusa a fazer qualquer tarefa mais formal. 

Na escola, a sua professora está satisfeita, referindo que pelo menos este ano 
consegue ficar sentado a ouvir, mas verbaliza pouco e tem muitas dificuldades. 

Tem ido a casa do pai todos os fins-de-semana. O casal (pai e mãe) está 
separado. O pai tem uma doença oncológica grave e quem o tem acompanhado é uma 
tia que fica semanalmente com o I.G e os seus irmãos, mas que já verbalizou a sua 
intenção de não os adoptar, caso aconteça alguma coisa ao pai.  

 
Na intervenção psicomotora foi desde sempre um menino com iniciativa. Por 

vezes alheia-se do grupo enquanto se explica determinada actividade ou quando se 
resolve alguma situação mais desadequada com os seus colegas. No entanto, refere que 
“está atento”. A sua evolução tem sido positiva, minimizando as “fugas” do ginásio 
quando não consegue resolver uma situação frustrante. Consegue expor os seus 
pensamentos e emoções, mesmo que por vezes não o consiga da melhor forma, e é um 
membro colaborante.  

 
A S.L é uma menina muito apelativa, meiga e afectuosa. Revela um quadro 

sobretudo de imaturidade, querendo corresponder mas não conseguindo chegar a tudo, 
porque quer fazer tudo ao mesmo tempo. Fez uma transição abrupta para o 1ºciclo, com 
5 anos de idade, pois passou do jardim-de-infância para o 1ºano praticamente de um dia 
para o outro, devido à abertura de uma vaga. Não houve tempo para prepará-la para esta 
transição, nem a S.L estava preparada para a mesma. É uma criança que se mostra 
muito aflita devido à pressão exercida por parte da mãe - pressão para corresponder às 
aprendizagens escolares. 

Ao nível do grupo é uma criança que fez uma boa integração, embora de forma 
superficial, pois o facto de não conseguir chegar a horas para almoçar com o grupo 
contribuiu para isso. Estava sempre ansiosa, excitada e por vezes “histérica” na 
realização de qualquer tarefa, tanto individual como em grupo. Tornou-se mais visível a 
incapacidade para se manter quieta e se concentrar, mesmo numa simples conversa. 
Parecia estar sempre distraída, perdida no tempo e no espaço, evidenciando dificuldade 
em fixar os nomes dos colegas do grupo, das pessoas e das tarefas a realizar. 

Tinha um funcionamento imaturo, com muitos amuos, choros e inseguranças, 
apelando constantemente para a presença física do adulto para realizar, pois a primeira 
atitude era dizer que não sabia, não conseguia.  

Actualmente tem 7 anos e está no 2ºano. A nível das aprendizagens escolares, 
fazia um grande esforço para corresponder, mas foi preciso voltar atrás para se organizar 
e consolidar o que já sabia.  

No entanto tem feito uma evolução bastante positiva em todos os aspectos. Está 
menos ansiosa e impulsiva, é agora capaz de ouvir o outro e o que lhe é dito, sem estar 
obsessiva com as suas vontades e desejos, respeitando a opinião dos outros. Do ponto 
de vista escolar está cada vez mais autónoma e segura do que é capaz. 

Os seus pais estão separados.  
 
Ao nível da intervenção psicomotora é uma menina que por vezes demonstra 

comportamentos imaturos, muito distraída e dependente do adulto. Ao longo da 
intervenção notou-se que está mais segura, consegue afirmar-se perante os outros e 
defender uma ideia, principalmente quando considera injusta determinada situação. O 
seu problema é ao nível da concentração e memorização, pois nalgumas actividades 
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observa-se uma menina confusa, com hesitações que necessita de ajuda para organizar 
e estruturar o pensamento.  

 
O A.P. é um menino com algumas oscilações de humor, podendo chegar ao 

grupo mais triste ou mais alegre consoante a situação. No entanto, tem se verificado uma 
evolução ao nível do comportamento, mostrando-se mais receptivo, simpático e alegre. 
No início do acompanhamento do grupo foi difícil estabelecer uma relação com ele, pois 
facilmente se afastava. É uma criança com a qual é preciso estabelecer uma relação 
(apesar de ser difícil “chegar a ele”), precisa de sentir confiança e segurança no adulto, e 
precisa que brinquem com ele, aligeirar as situações e as suas reacções. Revela um 
funcionamento muito preocupante porque tem competências mas não realiza muito, 
dificilmente consegue levar as tarefas até ao fim (começa a fazer, mas depois desiste).  

A professora descreve-o como um menino alegre e bem-disposto, com muita 
vontade de corresponder e de agradar a professora. Na escola tem uma postura 
diferente, enquanto na Casa da Praia extravasa e liberta as suas angústias. A nível 
escolar tem um plano de recuperação em todas as disciplinas. 

Do ponto de vista familiar, realça-se um contexto complicado, com os seus pais 
separados. A relação entre os seus progenitores é pautada por muitos conflitos e 
discussões. 

 
Durante a intervenção psicomotora, foi um menino difícil de lidar no início com 

comportamentos de oposição, rejeitando por vezes, realizar as actividades com os 
colegas. Aos poucos a relação com ele foi melhorando, “brincando” com as suas 
respostas menos adequadas e aligeirando as suas oposições. Actualmente é um menino 
que já participa mais activamente com o grupo, realizando as actividades com os seus 
colegas sem a resistência inicial. Já consegue diminuir a agressividade perante os 
colegas quando não consegue lidar com frustrações ao longo dos jogos e nota-se que 
está mais alegre e disponível para se relacionar positivamente com todos. 

 
A D.P é uma menina com 8 anos de idade e que na integração inicial do grupo se 

mostrou inibida mas adequada, estabelecendo boa relação com os seus pares e adultos. 
Apresentava dificuldades em fazer escolhas e em se expressar. A sua insegurança e 
baixa auto-estima faziam com que nos desse a imagem de uma menina tonta e um pouco 
perdida no espaço e nas suas aprendizagens, parecendo por vezes desadequada. 

Após algum tempo, tem se mostrado mais segura, foi-se abrindo e mostrou as 
suas reais capacidades, o que tem feito com que seja valorizada pelo grupo. Começou a 
demonstrar disponibilidade e capacidade em ajudar aqueles que têm mais dificuldades. É 
uma menina que já tinha essas competências, porém a sua insegurança não lhe permitia 
adquirir conhecimentos mais sólidos. Na realização de algumas tarefas de cariz escolar, 
precisa ainda do reforço do adulto e da sua confirmação. 

Na escola, a professora refere que é uma menina que fez uma boa integração na 
turma, inicialmente inibida e dependente da professora, mas foi ficando cada vez mais 
segura. É adequada e nas aprendizagens acompanha a turma em todas as áreas. Tem 
dificuldades específicas na estruturação de textos e ainda escreve com alguns erros, mas 
nada preocupante. Refere que não é uma aluna brilhante mas que com o suporte da 
Casa da Praia tem vindo a melhorar progressivamente. 

 
Ao nível da intervenção psicomotora foi uma presença inibida inicialmente, que 

por vezes não queria realizar as actividades devido à sua insegurança. Aos poucos a sua 
motivação aumentou bem como a sua participação e afirmação perante os colegas. É 
uma menina com um comportamento adequado, atenta às explicações, que faz um 
esforço para conseguir realizar as actividades e que auxilia os seus colegas.  
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O M.F é uma criança globalmente imatura, simpático e extrovertido, manifestando 
facilidade de comunicação com pares e adultos. Apesar de ser uma criança viva e 
sedutora, revela algumas dificuldades no relacionamento afectivo. Apresenta baixa 
tolerância à frustração, sempre que não consegue realizar alguma tarefa, reage de forma 
impulsiva, com amuos e até agressivamente para com os colegas.  

No grupo é participativo, com muitas ideias e com propensão para ajudar os seus 
pares, no entanto demonstra muitas dificuldades na realização, com muitos momentos de 
preguiça nos quais é preciso o reforço e o suporte do adulto. 

Apresenta um grande sentido de justiça, reagindo sempre que considera 
determinada situação injusta. Porém, nem sempre consegue gerir as suas emoções 
adequadamente, com dificuldades em expressar adequadamente o que sente, 
observando-se alguma agressividade e agitação nestes momentos. 

Ao nível escolar, a professora refere que está mais responsável e mais calmo, 
apresenta um comportamento adequado e participa e respeita a turma, os colegas e os 
adultos, não se envolvendo em conflitos, porém contínua muito preguiçoso. Precisa de 
muita atenção, quando a professora está ao pé faz tudo e bem, mas se não está, distrai-
se, não sabendo o que fazer. Segundo a professora, precisa de trabalhar mais e ser mais 
autónomo nas realizações, porque do ponto de vista oral está bem. 

Relativamente á sua situação familiar, vive com o pai e com as suas duas irmãs 
gémeas. A sua mãe abandonou-os em pequenos, deixando-os com o pai. Apresenta uma 
má imagem da figura materna, reportando-se para histórias ou contos em que a figura 
maternal é pouco contentora, apresentando comportamentos de negligência. Tem 
necessidade de agradar e procurar “colo”, reagindo com agressividade ou impulsividade 
quando se sente “rejeitado” ou com menos atenção.  

 
Durante a intervenção psicomotora foi um menino sempre muito participativo, o 

“líder” do grupo. Houve situações em que foi necessário minimizar a sua participação, 
pois acabava por suprimir as ideias dos colegas sobrepondo as suas. Tentou-se desde 
sempre explicar-lhe a importância de respeitar as opiniões dos outros, e apesar de ter 
reagido mais agressivamente no início, acabou por conseguir lidar adequadamente com 
isso, apelando inclusive para a participação dos colegas. É um menino com um sentido 
de justiça muito apurado. É um membro que ajuda muito nas sessões, apelando por 
vezes para a concentração dos seus colegas e sugerindo estratégias para resolver 
determinadas situações.  

 

3.3 – Contexto de Intervenção Psicomotora 

A intervenção psicomotora desenvolve-se em sessões de 45 minutos à sexta-
feira, num ginásio devidamente iluminado e com condições adequadas a este tipo de 
intervenção. O ginásio apresenta dimensões suficientes para que as crianças se possam 
expressar e movimentar sem constrangimentos físicos.  

 
A observação participada das sessões de intervenção psicomotora, sob a 

responsabilidade da orientadora local, permitiu-me perceber a importância do nosso 
papel enquanto técnicos, ter uma visão global do comportamento das crianças, evoluir 
enquanto profissional através da correcção, melhoria de determinados comportamentos e 
atitudes e adoptar estratégias para conseguir lidar com a diversidade de todos os 
elementos do grupo. A partir de Janeiro, as sessões passaram a desenvolver-se sob a 
minha responsabilidade, sempre com a supervisão e suporte da orientadora local. 

 
Assim, as actividades realizadas prendiam-se com proporcionar às crianças um 

conjunto de experiências motoras e lúdicas diversificadas e que potenciassem o seu 



 
Ramo de Aprofundamento da Competências Profissionais – 2011/2012 

23 
Centro Doutor João dos Santos – Casa da Praia 

Ana Margarida Sampaio 

desenvolvimento psicomotor, nas áreas delineadas como mais importantes para o grupo 
de acordo com as avaliações efectuadas. Da mesma forma, trabalhámos a adequação 
das relações interpessoais, quer em relação aos pares, quer em relação ao adulto, ou 
mesmo em relação à dinâmica geral do grupo.  

 
A dinâmica da sessão seguiu quase sempre a mesma estrutura, começando 

com um diálogo inicial onde as crianças registavam os seus nomes no caderno do 
ginásio e onde se proponha o jogo inicial a desenvolver, dando sempre a oportunidade 
para as crianças pensarem numa actividade que gostassem de realizar após o jogo 
inicial. Posteriormente, era tempo de ir buscar o material necessário ao jogo inicial e pô-lo 
em prática. E seguidamente organizava-se o material necessário para o jogo final. 
Imediatamente antes e durante as actividades, houve sempre o cuidado de explicar as 
mesmas para organizar o pensamento e esclarecer as dúvidas das crianças que 
pudessem surgir. 

 
Finalmente, tentou-se sempre que as sessões terminassem com um momento 

de retorno à calma, onde eram desenvolvidas actividades de relaxação, muitas vezes de 
balanço, como o “barquinho” ou a “relaxação salsicha” muito solicitada pelas crianças, ou 
actividades de mobilização passiva dos membros. 

 
Desta forma, as sessões ao longo deste ano apresentaram como objectivos 

gerais, a promoção do trabalho em grupo, a fomentação da cooperação e a inter-ajuda 
entre os membros do grupo, o desenvolvimento das competências psicomotoras 
consideradas como prioritárias para todos, a promoção de um ambiente estruturado e 
organizado que permitisse a aquisição de novas aprendizagens e o cumprimento de 
regras. 

 
De seguida, são apresentadas as presenças de cada criança do grupo 

acompanhado na intervenção psicomotora.  
Crianças Sessões Agendadas Sessões Presenciais 

A.P 17 11 

I.G 17 13 

D.P 17 14 

M.I 17 14 

M.F 17 15 

S.L 17 12 

 

 3.4 - Instrumento de Avaliação Psicomotora da Casa da Praia 

 De forma a obtermos a maior quantidade de informação possível a nível 
psicomotor sobre as crianças, para estabelecermos os objectivos de intervenção, 
realizaram-se as avaliações psicomotoras utilizando o Protocolo de Avaliação 
Psicomotora (o protocolo da avaliação, com os respectivos itens de cada categoria e 
critérios de cotação, pode ser consultados nos anexos), normalmente utilizado pelos 
técnicos de psicomotricidade, criado no âmbito do Trabalho de Projecto na Casa da Praia 
em 1997/1988, e que tem vindo a ser adaptado pelos técnicos e estagiários ao longo dos 
anos.  
 
 Neste sentido, realizou-se uma extensa revisão bibliográfica de modo a 
seleccionar as provas que melhor se adequassem às características destas crianças 
(Rodrigues, Santos & Mira, 2004). 
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  É um instrumento de referência a critério e não à norma, pelo que algumas das 
provas originais foram adaptadas, principalmente ao nível da cotação, uma vez que o 
objectivo não é obter somente uma pontuação (informação quantitativa) mas 
essencialmente, a observação de todo o processo de condução da resposta (informação 
qualitativa). A informação quantitativa é cotada numa escala de 1 (pior cotação) a 4 
(melhor cotação) (Rodrigues, Santos & Mira, 2004). Esta cotação foi uniformizada para 
que os resultados sejam coerentes. Nas observações podem-se colocar informações 
importantes sobre o comportamento da criança ao longo da avaliação dos itens. 
 Importa também referir que a escala não necessita de ser aplicada na sua 
totalidade se se verificar, através da observação directa, recolha de informações junto de 
técnicos que estejam em contacto com a criança, entre outros, que a criança não 
apresenta dificuldades em alguns domínios (Rodrigues, Santos & Mira, 2004). 
 
 A elaboração do protocolo da avaliação teve por base a compilação de várias 
provas de diferentes instrumentos (Rodrigues, Santos & Mira, 2004): 

 Bateria Psicomotora (Fonseca, V., 1975) – com base na qual se avaliam a 
tonicidade, o equilíbrio (provas de imobilidade e equilíbrio estático), a 
lateralização, noção do corpo (provas de identificação das partes do corpo e 
nomeação das partes do corpo), estruturação espácio-temporal, a prova da 
coordenação geral da praxia global; 

 ABC Movement (Henderson, S. & Sugden. D., 1992) – com base no qual se avalia 
a prova de equilíbrio dinâmico, o salto vertical acima do solo ambos da dimensão 
do equilíbrio, e a motricidade fina; 

 Body Skills (Werder, J. K. & Bruininks, R. H., 1988) – através do qual se avalia a 
praxia global (provas da coordenação óculo-manual, coordenação óculo-pedal e 
agilidade); 

 Teste de Avaliação da Motricidade Gnosopráxica Distal (Vaivre-Douret, 1997) – 
com base no qual de avalia a prova de imitação de gestos da noção do corpo. 

  
 Seguidamente apresenta-se um quadro com o resumo das áreas, divididas por 
categorias e itens contemplados na avaliação: 
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Tabela 1 – Protocolo de Avaliação Psicomotora da Casa da Praia 

1.       Tonicidade 
 

1.1.             Passividade 

 

1.2.             Paratonia 

1.3.             Diadococinésias 

1.4.             Sincinésias 

2.       Equilíbrio 
 

2.1.             Imobilidade 

2.3.             Equilíbrio dinâmico – Marcha controlada 
                                                      Salto vertical acima do solo 

2.2.             Equilíbrio estático 

Apoio Rectilíneo 

Ponta dos Pés 

Apoio num Pé 

2.4.             Salto 

3.       Lateralização          3.1. Lateralização ocular, auditiva, manual e podal 

4.       Noção do Corpo 
 

4.1.             Identificação das partes do Corpo 

4.2.             Nomeação das partes do corpo 

4.3.             Somatognosia (memória cinestésica) 

4.4.             Construção do puzzle 

4.5.             Imitação de gestos 

5.       Lateralidade 
 

5.1.             Lateralidade Primária 

5.2.             Cruzamento da linha média 

5.3.             Projecção no espaço 
 

6. Estruturação     
Espácio - Temporal  

6.1. Conceitos Espaciais Básicos 

6.2 Organização Espacial 

6.3. Estruturação Dinâmica 

6.4. Orientação por um sistema simples de representação      
gráfica 

6.5.  Reprodução de estruturas rítmicas 

1.6. Organização Rítmica 

1.7. Memorização Rítmica 

7. Praxia Global 
 

7.1. Coordenação Oculo- manual 

7.2. Coordenação Oculo-Podal 

7.3. Coordenação Geral 

7.4. Agilidade 

8. Motricidade Fina 
 

8.1. Percurso 

8.2. Recorte 

 

 3.4.1 - Resultados das Avaliações Psicomotoras Iniciais 
 
 Quando iniciei o estágio na Casa da Praia algumas avaliações psicomotoras 
estavam e decorrer sob a responsabilidade dos técnicos de psicomotricidade da 
Instituição e de uma voluntária. Entretanto foi-me proposto avaliar uma menina do grupo, 
a M.I, que entrou posteriormente para o mesmo. Os resultados das restantes avaliações 
foram obtidos através da observação das fichas de registo. Tive acesso a um relatório de 
avaliação psicomotora da S.L realizado pela colega de estágio. Os resultados das 
avaliações encontram-se melhor detalhados nos anexos, dando-se prioridade para o que 
representam da expressão da problemática global destas crianças. 
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M.I 
Avaliação realizada por: Ana Sampaio 
Data(s) da avaliação: 31 de Janeiro, 7 e 14 de Fevereiro.  
 
A criança mostrou-se de uma forma geral disponível e colaborante, ainda que se 

evidenciassem momentos de desconcentração e de cansaço, realizando-se por isso, 
algumas pausas entre as provas de forma a normalizar os níveis de motivação e 
interesse. Registaram-se também algumas alterações comportamentais expressas em 
momentos de conversa sem sentido e gestos desadequados (tirar-me o lápis da mão, 
mexer nas folhas de registo e na caixa de avaliação psicomotora sem autorização), bem 
como momentos de aborrecimento nos quais se recusou a continuar a realizar algumas 
provas. Houve sempre, ao longo de todos os momentos da avaliação, dúvidas sobre se a 
M.I tinha compreendido bem todas as indicações, pelo que se repetiram as explicações 
de algumas provas para deixar claro para a menina o que era pedido. Estas dúvidas 
surgiram por dois motivos, um pela sua expressão facial e inactividade que levaram a 
perceber que não tinha compreendido o que lhe tinha sido solicitado e outro por mostrar 
demasiada certeza em ter percebido tudo e depois a realização não corresponder ao 
pedido (ou seja, fazer errado). Foi visível ao longo da avaliação que é uma menina 
insegura que possui uma baixa auto-estima e auto-imagem.  

 
Gráfico 1 – Perfil Psicomotor M.I Avaliação Inicial 

 

A M.I tem como áreas fracas o equilíbrio, a estruturação espácio-temporal e a 
motricidade fina. Pode considerar-se como área intermédia a tonicidade e a praxia 
global.  

 
Ao nível da tonicidade observaram-se algumas reacções tónico-emocionais, como 

sorrisos, dificuldade em manter os olhos fechados, alguma contracção muscular e muitas 
questões ao longo das provas, evidenciando algumas dificuldades em aceder à 
passividade e descontracção muscular. Observaram-se algumas discrepâncias entre os 
membros da criança, sendo que os membros superiores e inferiores do lado direito 
encontravam-se ligeiramente mais contraídos que os membros do lado esquerdo. No que 
respeita às sincinésias, verificou-se uma tensão ao nível bucal. 
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Apesar dos resultados se situarem num nível normal/adequado, talvez também 
por ter sido um dia em que estava mais descontraída e bem-disposta, no dia-a-dia é 
visível que é uma menina tensa e muito contraída, que apresenta uma rigidez corporal ao 
nível da sua postura, que se demonstra pelo resultado mais baixo ao nível da avaliação 
da passividade. 

 
Relativamente ao equilíbrio, a criança teve resultados mais baixos no equilíbrio 

estático e dinâmico. Apresentou oscilações excessivas com desadequada reequilibração, 
ou seja teve vários desequilíbrios. Ao longo das provas observaram-se movimentos 
faciais, gesticulações, sorrisos e alguma rigidez corporal. 

É uma menina que no dia-a-dia é pouco económica nos seus movimentos, 
apresentando movimentos pesados e desarmónicos.  

 
Ao nível da estruturação espácio-temporal, realçam-se as dificuldades sentidas ao 

nível da organização espacial, com sinais de desorientação, falta de planeamento inicial 
da acção (impulsividade), dificuldades no cálculo mental do número de passos 
pretendidos, com necessidade de escrever constantemente os números no quadro e 
realizar as operações mentais com ajuda. Assim como dificuldades na estruturação 
dinâmica, prova na qual a criança teve muitas dificuldades na memorização da 
quantidade e posição dos lápis e na reprodução de estruturas rítmicas com dificuldades 
na integração/adaptação rítmica observando-se muitos descontrolos psicotónicos e 
alterações da ordem e inversões.  

Estes resultados poderão ser explicados por ser uma criança que investe muito 
pouco no espaço que a rodeia, realiza poucos deslocamentos e explora pouco, o que 
dificulta consequentemente, uma integração adequada do espaço que a rodeia. Além 
disto, é uma menina com muitas dificuldades de memorização, no planeamento das suas 
acções e que também se distrai com muita facilidade, observando-se a sua 
desconcentração ao longo desta prova, realizando-a quase sem pensar no que estava a 
fazer e necessitando de muito suporte para conseguir compreender todas as solicitações. 
O mesmo se observa ao nível do trabalho no âmbito da sala com o grupo, demorando 
muito tempo a realizar as actividades, com necessidade de suporte constante e com 
dificuldades quer na interpretação de textos ou signos quer na realização de cálculos 
mentais mais elaborados.  

 
Nas provas da motricidade fina, a criança apresentou sempre muitas dificuldades, 

não conseguindo realizar com sucesso as mesmas.  
Fez uma antecipação dos resultados, referindo que não sabia desenhar nem 

recortar e que a sua mãe está sempre a dizer que não sabe realizar tarefas como 
desenhar, escrever ou recortar. Observou-se uma performance motora imprecisa, 
efectuando demasiada pressão/tensão nos materiais utilizados, o que facilmente se 
consegue observar no seu dia-a-dia, mais especificamente no trabalho na sala e nos 
almoços, onde demonstra dificuldades no manuseamento dos materiais (lápis, canetas, 
talheres), impregnando sempre demasiada força. Além disto é uma menina que ainda 
não consegue atar os atacadores e tem muitas dificuldades para abotoar os botões das 
camisas ou calças, solicitando sempre ajuda quando se equipa para as sessões de 
intervenção e no final quando muda de roupa.  
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 I.G 
Data(s) da avaliação: Dezembro de 2011 
 

Gráfico 2 – Perfil Psicomotor I.G Avaliação inicial 

 

As áreas fracas do I.G foram o equilíbrio e a praxia global. 
Os resultados da avaliação inicial do I.G demonstram que é um menino atento a 

todas as solicitações, que consegue verbalizar e explicar o que pretende fazer. É um 
menino que faz um bom planeamento motor. 

 
Os seus resultados ao nível do equilíbrio, demonstram a sua dificuldade em se 

manter inactivo e/ou em se deslocar num ritmo mais lento que o habitual, por ser um 
menino que no dia-a-dia revela alguma agitação motora (ainda que ligeira) e rapidez 
motora na realização das actividades.  

 
No que se refere à praxia global, as suas dificuldades foram ao nível da 

coordenação óculo-podal, talvez por no seu dia-a-dia não estar em contacto com 
actividades e jogos que promovam esta habilidade.  

 
A sua boa capacidade de memorização, planeamento e compreensão das 

solicitações encontra-se visível ao nível da estruturação espácio-temporal, onde obteve 
bons resultados. Consegue organizar-se bem no espaço que o rodeia, adaptando as 
suas acções à medida que surgem variações de ritmos. 

 

S.L 
Data(s) da avaliação: 07.02.2012 / 10.02.2012 / 23.02.2012 / 09.02.2012 (4 

sessões). 
 
A S.L revelou-se uma criança simpática, com uma fala doce e à bebézinho, 

sempre de sorriso pronto. É uma criança carinhosa, sensível, um pouco “aérea” mas 
muito esforçada. Porém, muito distraída e excitada, procurando sempre agradar ao 
adulto. Mostrou-se muito cooperante e entusiasmada com desde o início, chegando a 
querer fazer algumas tarefas por iniciativa própria.  
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Iniciando as sessões com uma postura contida, de sessão para sessão foi 
revelando a sua impulsividade, agitação, distracção e uma emotividade muito vivida e 
expressada. A necessidade de feedback positivo por parte do adulto bem como de fazer 
tudo bem, foi uma constante, chegando a desanimar e a querer desistir quando percebia 
que tinha feito menos bem ou errava. Sempre que pôde passou o poder da decisão para 
o adulto.  

 
Nas tarefas mais exigentes a nível motor, expressou um cansaço excessivo, 

desistindo facilmente. Também quando antecipava uma tarefa mais complexa ou difícil, a 
primeira reacção era dizer “que não sabia fazer” ou que “não era capaz”. 

 
Por vezes teve também dificuldades em compreender o que era pedido em 

algumas tarefas e principalmente em regular a sua acção às sugestões, com maiores 
dificuldades e dispersão em actividades com mais movimento do que nas actividades de 
mesa. 

 
Gráfico 3 – Perfil Psicomotor S.L Avaliação Inicial 

 

 As áreas fracas da S.L foram a Tonicidade, a Lateralidade, e a Praxia Global.  

 No que se refere à sua tonicidade, regista-se rigidez corporal e segmentar, mais 
evidente nos membros superiores do que nos membros inferiores. A mobilização dos 
braços é acompanhada de contracções musculares, resistência à queda e dificuldade no 
abandono das extremidades, bem como uma tensão facial muito visível. O riso foi uma 
reacção tónico emocional sempre constante, associado a uma excessiva emotividade e 
excitação. As resistências tónicas foram também visíveis na observação das 
diadococinésias onde foram evidentes as dificuldades na alternância de movimentos e do 
aumento do ritmo dos mesmos, bem como crispações dos dedos e sincinésias. Estas 
últimas observaram-se ao nível facial, nomeadamente bucais (língua de fora, pressão 
entre os lábios) e nos olhos, e ao nível contra-laterais nos membros utilizados. Estes 
resultados vão ao encontro da agitação e da tensão muscular que a S.L mostra no seu 
dia-a-dia, querendo sempre fazer tudo rápido e quase sem pensar. 
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 Ao nível da lateralidade, apresenta dificuldades na integração da lateralidade 
primária (distinguir no seu próprio corpo a esquerda da direita), intensificando-se 
naturalmente no cruzamento da lateralidade na linha média e na projecção no espaço. 
Este facto foi visivelmente projectado na avaliação de outros itens como a noção 
corporal. 

 Ao nível da Praxia Global destacou-se a sua impulsividade, agitação motora e 
dificuldade de concentração. Muito empenhada em fazer bem e esforçada, apresentava 
uma rigidez corporal elevada, bem como um uso exagerado da força e uma amplitude 
variável dos movimentos. As dificuldades centraram-se na capacidade de concretização 
dos lançamentos e na resistência, cansando-se facilmente. Tem dificuldades na 
coordenação geral e na agilidade, especificamente presentes num ritmo lento, 
dificuldades na coordenação entre os membros, na mudança de velocidade e direcção, 
bem como desviar-se de obstáculos, revelando-se muito ansiosa e excitada perante este 
último.  

 É também importante referir o domínio da estruturação espácio-temporal. 
Domina os conceitos espaciais básicos e organiza-se espacialmente, pelo que também 
não teve dificuldades significativas na memorização e reprodução de sequências visuo-
espaciais. As dificuldades neste domínio evidenciam-se principalmente na organização 
rítmica, não conseguindo adequar o seu movimento a um ritmo externo. De facto, nos 
itens que avaliam esta componente rítmica, utilizou estratégias de memorização da 
sequência de movimento (um passo por batida) e não do ritmo a que deveria fazer cada 
passo, nem mesmo após demonstração. A S.L demonstra dificuldade de memorização e 
muita desconcentração no seu dia-a-dia. É frequente o esquecimento dos nomes quer 
dos colegas quer dos profissionais mais próximos dela, com confusões constantes. 
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 A.P 
 Data(s) da avaliação: Setembro de 2011 
 
Gráfico 4 – Perfil Psicomotor A.P Avaliação Inicial 

 

 As áreas fracas do A.P foram a tonicidade, lateralização e práxia global. 
 
 Ao nível da tonicidade é uma criança que demonstra sempre muita rigidez 
corporal e muita resistência para realizar actividades mais descontraídas e promotoras de 
bem-estar, preferindo actividades mais movimentadas.  
 
 No que respeita à lateralização, apresenta confusões ao nível da lateralização 
podal. São visíveis hesitações e confusões ao longo da realização de actividades que 
envolvam este tipo de coordenação, pois tanto pontapeia com um pé direito como com pé 
esquerdo. 
 
 Ao nível da praxia global é um menino que realiza tudo com muita força e muita 
tensão, com alguma dificuldade em planear e corrigir as acções. O principal problema é o 
facto de ser uma criança que não aceita facilmente correcções por parte do adulto 
quando realiza determinada actividade menos bem, reagindo por vezes com alguma 
agressividade, acabando por cometer os mesmos erros.  
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 D.P 
Data(s) da avaliação: Novembro de 2011 
 
Comportamento: A D.P não reage com frustração, não evidencia sinais de 

impulsividade, é distraída, procura agradar ao adulto, adere bem às actividades 
propostas, aparenta controlo emocional, e apresenta alguma timidez inicial.  

 

Gráfico 5 – Perfil Psicomotor D.P Avaliação inicial 

 

 As áreas fracas da D.P foram a tonicidade, a estruturação espácio-temporal e a 
praxia global. 
  
 Ao nível da tonicidade, a D.P é uma menina que não apresenta muita rigidez 
corporal nem muita tensão nos seus membros no seu dia-a-dia, no entanto denota-se 
alguma agitação quando se encontra mais nervosa ou preocupada com alguma coisa.   
 
 Relativamente à estruturação espácio-temporal, as principais dificuldades da 
D.P são ao nível da memorização de materiais e posição dos mesmos e ao nível da 
memorização de ritmos e adaptação aos mesmos. É uma menina que por vezes se 
distrai o que prejudica a sua performance ao longo da realização das actividades.  
 
 Na praxia global as suas dificuldades centram-se ao nível da coordenação óculo 
manual e óculo-podal. Talvez por não realizar no seu dia-a-dia actividades que envolvam 
este tipo de componentes ou por simplesmente serem actividades que não lhe agradam. 
Ao nível do recreio, por exemplo, prefere saltar à corda ou realizar percursos, do que 
jogar futebol ou andebol como alguns dos seus colegas. 
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 M.F 
 
Gráfico 6 – Perfil Psicomotor M.F Avaliação inicial 

 

  

 A área fraca no M.F é a estruturação espácio-temporal e as intermédias o 
equilíbrio e a praxia global. 
 
 Relativamente à estruturação espácio-temporal, os resultados indicam que é um 
menino que tem dificuldades em se organizar adequadamente no espaço envolvente e 
realizar movimentos corporais mediante as variações de ritmos.  
 É uma criança que desiste facilmente das actividades quando sente que não está 
a conseguir corresponder. Nestes momentos, distrai-se facilmente e desmotiva-se 
acabando por não investir nas actividades propostas. As suas dificuldades são na 
realização, pois consegue fazer um bom planeamento do que necessita de fazer. Apesar 
de ser um membro colaborante e activo, é também um pouco preguiçoso, especialmente 
quando as actividades exigem demasiada concentração e raciocínio.  
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Os resultados das avaliações encontram-se sintetizados no quadro abaixo: 
 
Tabela 2 – Quadro síntese das avaliações iniciais 

Avaliação 
Psicomotora 

Inicial 

 
Áreas Fortes 

 
Áreas Intermédias 

 
Áreas Fracas 

 

M.I 
(realizada em 

Janeiro/Fevereiro 
de 2012) 

 
Lateralidade 

Noção do corpo 
Práxia global 

 
 

Tonicidade 

 
Equilíbrio 

Estru. Esp. Temporal 
Motricidade fina 

 

 

I.G 
(realizada em 
Dezembro de 

2011) 

 
Noção do corpo 

Estru. Esp.Temporal 
Motricidade fina 

 
Tonicidade 
Lateralidade 

 
Equilíbrio 

Práxia global 

A.P 
(realizada em 
Setembro de 

2011) 

Equilíbrio 
Noção do corpo 

Lateralidade 
Motricidade Fina 

 
Estru. Esp. 
Temporal 

 

 
Tonicidade 

Práxia Global 

S.L 
(Fevereiro de 

2012) 

Equilíbrio 
Noção do corpo 

Estru. Esp. 
Temporal 

Motricidade Fina 

Tonicidade 
Lateralidade 

Práxia Global 

 
M.F 

 

Tonicidade 
Lateralidade 

Noção do Corpo 

Equilíbrio 
Praxia Global 

 
Estru. Esp. Temporal 

 

D.P 
(realizada em 
Novembro de 

2011) 

 
Noção do corpo 
Motricidade fina 

 
Equilíbrio 

Lateralidade 

 
Tonicidade 

Estru. Esp. Temporal 
Práxia global 

 

Tendo em conta a análise dos dados das avaliações psicomotoras iniciais, bem 
como a avaliação informal de alguns comportamentos das crianças durante o apoio em 
grupo e nas sessões de intervenção psicomotora, definiu-se um conjunto de objectivos a 
desenvolver ao longo da intervenção. Estes objectivos são assim definidos tendo em 
conta as áreas consideradas como mais prioritárias para as crianças do grupo. 

 
 Desta forma, estipularam-se como áreas de intervenção para o grupo a 

tonicidade ao nível da passividade e da paratonia passível de ser trabalhada ao nível da 
relaxação, o equilíbrio, a estruturação espácio-temporal, ao nível da organização 
espacial, orientação por um sistema simples de representação gráfica, reprodução de 
estruturas rítmicas, organização e memorização rítmica, e a praxia global, áreas 
passíveis de serem trabalhados ao longo dos jogos e das actividades das sessões de 
intervenção psicomotora.  

 
Os objectivos da intervenção encontram-se divididos em três domínios: domínio 

psico-afectivo, domínio cognitivo e domínio psicomotor: 
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3.4.2 - Objectivos de Intervenção para o Grupo 

Domínio Psico-Afectivo/ sócio-emocional 
 
Objectivo Geral  

 Melhorar a relação com os outros e consigo próprio(a); 

 Aumentar a participação nas actividades. 
 
Objectivos Específicos 

 Promover uma relação de maior confiança com a técnica; 

 Promover as relações de cooperação com os colegas; 

 Promover uma maior capacidade de resistir à frustração; 

 Diminuir/eliminar comportamentos agressivos para com as outras crianças; 

 Diminuir/eliminar comportamentos de oposição face ao adulto; 

 Melhorar a capacidade de expressão corporal;  

 Melhorar a verbalização de actividades vividas; 

 Melhorar a capacidade de dar ideias e/ou sugestões; 

 Ouvir e respeitar as opiniões das outras crianças; 

 Aumentar o tempo de participação nas actividades; 

 Desenvolver estratégias de resolução de situações-problema. 

 
Domínio Cognitivo 
 
Objectivo Geral 

 Promover o desenvolvimento de competências cognitivas 
 
Objectivos Específicos 

 Aumentar o tempo de atenção nas situações de aprendizagem; 

 Aumentar a criatividade; 

 Desenvolver a capacidade de analisar o seu comportamento e o impacto do 
mesmo. 

 
Domínio Psicomotor 
 
Objectivo Geral 

 Desenvolver competências psicomotoras 
- Melhorar a tonicidade; 
- Aumentar o equilíbrio; 
- Melhorar a estruturação Espácio-temporal; 
- Melhorar a práxia global.  
 

Objectivos Específicos 

 Promover a consciencialização do seu estado tónico; 

 Melhorar a capacidade de relaxação passiva dos membros e das suas 
extremidades distais (mãos e pés), perante mobilizações, oscilações e balanços 
activos e bruscos induzidos exteriormente pela técnica; 

 Melhorar a capacidade de descontracção voluntária dos seus membros e aceder 
a um momento de repouso; 

 Melhorar a capacidade de movimentar o corpo de forma controlada em situações 
de deslocamentos no espaço; 

 Potenciar a capacidade de inibir movimentos em equilíbrio estático unipodal; 
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 Melhorar a capacidade de observação e avaliação do espaço envolvente; 

 Melhorar a capacidade de movimento do corpo no espaço envolvente; 

 Melhorar a capacidade de memorização de vários ritmos; 

 Melhorar a reprodução motora de vários ritmos; 

 Melhorar a capacidade de coordenar movimentos manuais com referências 
perceptivo-visuais; 

 Melhorar a capacidade de coordenar movimentos podais com referências 
perceptivo-visuais; 

 Melhorar a coordenação motora; 

 Melhorar a capacidade de planeamento das acções; 

 Melhorar a execução das acções. 
 

Estratégias 
 Proporcionar um ambiente securizante e reconfortante nas sessões através do 

estabelecimento de uma relação empática; 

 Promover uma estrutura lógica da sessão; 

 Aceitar as iniciativas das crianças para melhorar e aumentar a sua 
espontaneidade, criatividade e motivação; 

 Enquadramento lúdico das actividades para as tornar apelativas para as crianças; 

 Realização de actividades que vão ao encontro dos gostos/preferências das 
crianças; 

 Integração de regras; 

 Utilização do reforço positivo para aumentar o sentimento de auto-eficácia e 
valorização pessoal e promover a capacidade crítica. 

 
Seguidamente apresentam-se os objectivos operacionais para cada uma das crianças do 
grupo: 
 
A M.I deverá ser capaz de: 
 

 Estar atenta às actividades/explicações, não se distraindo facilmente; 

 Colocar dúvidas/questões adequadas às actividades desenvolvidas; 

 Dar a sua opinião quando solicitado ou quando considere pertinente; 

 Explorar a totalidade do espaço e materiais disponíveis; 

 Adaptar e regular a sua prestação motora, através da utilização da modelação; 

 Não desistir das actividades mesmo depois do insucesso das mesmas; 

 Apresentar movimentos passivos sinérgicos, harmoniosos e de regular 
pendularidade e amplitude nos membros e respectivas extremidades, facilidade 
de descontracção na musculatura proximal e distal e sensibilidade do peso dos 
membros, ausência de manifestações emocionais; 

 Melhorar a capacidade de movimentar o corpo de forma controlada pelo espaço 
envolvente, em situações de deslocamentos no espaço; 

 Melhorar a integração e posterior reprodução motora de diferentes ritmos; 

 Aumentar a capacidade coordenada de dissociação inter-segmentar de 
movimentos; 

 Planificar de diferentes formas uma mesma tarefa, adaptando e corrigindo a sua 
acção de acordo com as informações que obtém no decorrer da mesma. 
 
 
 

 



 
Ramo de Aprofundamento da Competências Profissionais – 2011/2012 

37 
Centro Doutor João dos Santos – Casa da Praia 

Ana Margarida Sampaio 

O I.G deverá ser capaz de: 
 

 Minimizar os períodos de afastamento do grupo, enquanto se decidem as 
actividades a desenvolver na sessão; 

 Diminuir os comportamentos agressivos/frustrantes face aos outros e/ou face a 
determinadas situações (derrotas, aceitação das sugestões dos colegas, 
correcção de comportamentos desadequados por parte do adulto…); 

 Melhorar a capacidade de movimentar o corpo de forma controlada em situações 
de deslocamentos no espaço envolvente; 

 Melhorar a capacidade de descrição do espaço envolvente; 

 Pontapear com velocidade e força adequadas, a olhar para o alvo e/ou para os 
seus colegas; 

 Realizar uma tarefa, adaptando e corrigindo a sua acção de acordo com a 
informação que obtém no decorrer na tarefa. 
 

O A.P deverá ser capaz de: 
 

 Pensar nas consequências que os seus actos podem ter e o impacto que têm 
nele, nas outras crianças e/ou adultos; 

 Minimizar comportamentos agressivos e de oposição face aos outros e/ou face a 
determinadas situações (derrotas, aceitação das sugestões dos colegas, 
correcção de comportamentos inadequados por parte do adulto); 

 Diminuir a recusa em realizar as actividades com o grupo; 

 Apresentar movimentos passivos, sinérgicos, harmoniosos e de regular 
pendularidade e amplitude nos membros e respectivas extremidades distais, 
facilidade de descontracção nas musculatura proximal e distal e sensibilidade do 
peso dos membros, com ausência de manifestações emocionais; 

 Oferecer pouca resistência, e maior abandono dos segmentos corporais podendo 
mostrar uma tensão mínima em todos os movimentos; 

 Aumentar a capacidade de observação e avaliação do espaço envolvente; 

 Explorar a totalidade do espaço envolvente; 

 Aumentar a memorização de vários ritmos; 

 Lançar a bola com controlo adequado do corpo, a olhar para o alvo e com uma 
direcção de base de sustentação adequada; 

 Pontapear com velocidade e forças adequadas a olhar para o alvo e/ou para os 
colegas; 

 Realizar uma tarefa, adaptando e corrigindo a sua acção de acordo com a 
informação que obtém no decorrer na tarefa. 
 

O M.F deverá ser capaz de: 
 

 Esperar pela sua vez, não interrompendo e pedindo a palavra antes de falar; 

 Aceitar e respeitar as opiniões dos colegas; 

 Diminuir os comportamentos agressivos face a situações frustrantes (derrotas, 
correcção de comportamentos inadequados por parte do adulto); 

 Não desistir das actividades mesmo depois do insucesso nas mesmas; 

 Pensar nas consequências que os seus actos podem ter e o impacto que têm 
nele, nas outras crianças e/ou adultos; 

 Comunicar as suas opiniões e sentimentos adequadamente; 

 Melhorar o controlo do corpo em situações de salto, terminando numa posição 
controlada e em equilíbrio; 
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 Melhorar a leitura e a avaliação do espaço envolvente, adequando a 
movimentação corporal consoante esse espaço; 

 Aumentar a memorização de diferentes ritmos; 

 Adequar o ritmo consoante as actividades propostas. 

 Pontapear com velocidade e forças adequadas a olhar para o alvo e/ou para os 
colegas; 

 Aumentar a capacidade coordenada de dissociação inter-segmentar de 
movimentos; 

 Realizar uma tarefa, adaptando e corrigindo a sua acção de acordo com a 
informação que obtém no decorrer na tarefa. 

 
A D.P deverá ser capaz de: 
 

 Estar atenta às actividades/explicações, não se distraindo facilmente; 

 Dar a sua opinião quando solicitada ou por iniciativa própria; 

 Cooperar com os colegas de forma espontânea e/ou por iniciativa própria; 

 Não desistir das actividades mesmo depois do insucesso nas mesmas; 

 Oferecer pouca resistência, e maior abandono dos segmentos corporais podendo 
mostrar uma tensão mínima em todos os movimentos; 

 Aumentar a capacidade de observação e avaliação do espaço envolvente; 

 Explorar a totalidade do espaço envolvente; 

 Melhorar a integração de vários ritmos; 

 Adequar o movimento corporal de acordo com o ritmo proposto; 

 Lançar a bola com controlo adequado do corpo, a olhar para o alvo e com uma 
direcção de base de sustentação adequada; 

 Pontapear com velocidade e forças adequadas a olhar para o alvo e/ou para os 
colegas; 

  Planificar de diferentes formas uma mesma tarefa, adaptando e corrigindo a sua 
acção de acordo com as informações que obtém no decorrer da mesma. 

 
A S.L deverá ser capaz de: 
 

 Permanecer em silêncio e estar atenta à actividades/explicações, não se 
distraindo facilmente; 

 Colocar as suas dúvidas/questões sempre que não compreenda alguma 
actividade, adequadamente; 

 Dar a sua opinião quando solicitada ou por iniciativa própria; 

 Cooperar com os colegas de forma espontânea/ou por iniciativa própria; 

 Apresentar movimentos passivos, sinérgicos, harmoniosos e de regular 
pendularidade e amplitude nos membros e respectivas extremidades distais, 
facilidade de descontracção nas musculatura proximal e distal e sensibilidade do 
peso dos membros, com ausência de manifestações emocionais; 

 Oferecer pouca resistência, e maior abandono dos segmentos corporais podendo 
mostrar uma tensão mínima em todos os movimentos; 

 Melhorar a capacidade de observação e avaliação do espaço envolvente; 

 Explorar a totalidade do espaço envolvente; 

 Aumentar a memorização de diferentes ritmos; 

 Adaptar e regular a sua prestação motora, através da demonstração; 

 Lançar a bola com controlo adequado do corpo, a olhar para o alvo e com uma 
direcção de base de sustentação adequada; 
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 Pontapear com velocidade e forças adequadas a olhar para o alvo e/ou para os 
colegas; 

 Aumentar a capacidade coordenada de dissociação inter-segmentar de 
movimentos; 

 Planificar de diferentes formas uma mesma tarefa, adaptando e corrigindo a sua 
acção de acordo com as informações que obtém no decorrer da mesma. 

 

 3.4.3 - Fundamentação dos objectivos dos domínios Sócio-emocional 
e Cognitivo 

Apesar de não ter aplicado um instrumento de avaliação para avaliar estes 
domínios nestas crianças e posteriormente definir os objectivos de intervenção para os 
mesmos, considerou-se importante inclui-los nos objectivos de intervenção. Dessa forma, 
foram estabelecidos mediante a observação dos comportamentos das crianças em vários 
contextos, nomeadamente, no contexto da sala, no ginásio e noutros ambientes como as 
actividades de expressão plástica, os recreios e as festas temáticas. 

 
Para conseguir alcançar estes objectivos acima expostos para o grupo, procurou-

se estabelecer uma relação positiva com as crianças, dando oportunidade para que se 
expressassem sempre que necessário, respeitando as suas opiniões e dando-lhes muito 
afecto e contenção. As suas ideias e sugestões foram sempre valorizadas, estimulando a 
criatividade de todos os elementos e apelando à participação dos mais inibidos nas 
situações de criação de jogos e/ou partilha de vivência anteriores. Nestes momentos em 
específico, a verbalização surgiu como elemento principal, dando sentido às suas 
iniciativas, sempre na tentativa de organizar e estruturar o pensamento de todos.  

 
Da mesma forma, as regras foram um elemento chave ao longo da intervenção, 

corrigindo comportamentos inadequados, apelando para o cumprimento das regras dos 
jogos pré-estabelecidas e estabelecendo limites para que mantivessem uma conduta 
adequada ao longo das sessões.  

 
Os jogos realizados promoveram a cooperação entre os elementos do grupo, 

como os jogos de equipa que incentivaram o espírito de equipa e entreajuda e que 
também ajudaram a trabalhar a frustração, situação difícil de suportar para alguns 
elementos do grupo. Os jogos permitiram também melhorar a relação entre todos, pois ao 
se sentirem membros integrados e colaborantes, começaram a desenvolver 
comportamentos mais adequados e uma relação mais positiva com os colegas, 
minimizando a agressividade entre estes. Denotou-se também uma atitude mais 
descontraída, mais disponível para estabelecer relações positivas e para aprender, e com 
menos isolamento e oposição por parte de alguns membros do grupo com os quais 
inicialmente foi difícil lidar. Algumas destas alterações podem estar também relacionadas 
pela alteração da minha atitude perante estas crianças ao longo de toda a intervenção, 
com a adopção de estratégias e com o aumento da capacidade de dar resposta a 
determinados comportamentos que foram surgindo. No entanto, não se pode afirmar que 
as mesmas foram apenas fruto da minha intervenção, pois têm que se considerar todos 
os contextos de aprendizagem a que estas crianças estiveram expostas diariamente 
como o ambiente familiar, o ambiente escolar, entre outros. 

 
No entanto, foi necessário priorizar estes objectivos para cada uma das crianças 

de acordo com as suas necessidades e especificidades.  
Desta forma para a M.I considerou-se como objectivos prioritários no domínio 

sócio-emocional melhorar a capacidade de expressão corporal; melhorar a verbalização 
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de actividades vividas; e melhorar a capacidade de dar ideias e/ou sugestões. No que 
respeita ao domínio cognitivo considerou-se mais importante aumentar o seu tempo de 
atenção nas situações de aprendizagem, por ser uma menina que facilmente se distrai 
não se focando durante muito tempo nas actividades. É uma menina com poucas 
vivências corporais e inibida, com dificuldades em verbalizar o pensa e sente e também 
com pouca iniciativa. Neste sentido, espera-se que participe mais activamente ao longo 
das sessões de intervenção. 

 
Para a D.P estipulou-se como objectivos prioritários no domínio sócio-emocional 

melhorar a capacidade de dar ideias e/ou sugestões; aumentar o tempo de participação 
nas actividades; e melhorar a capacidade de expressão corporal. Relativamente ao 
domínio cognitivo considerou-se mais prioritário aumentar a sua criatividade. É uma 
menina tímida, pretendendo-se que consiga afirmar-se e participar adequadamente nas 
sessões expondo as suas opiniões, transmitindo ideias e sugestões.  

 
 Estipulou-se para a S.L que os objectivos prioritários no domínio sócio-emocional 
são promover as relações de cooperação com os colegas; melhorar a verbalização de 
actividades vividas; melhorar a capacidade de dar ideias e/ou sugestões; e aumentar o 
tempo de participação nas actividades. No que respeita ao domínio cognitivo considerou-
se mais importante que a S.L aumente o tempo de atenção nas situações de 
aprendizagem. É uma criança que facilmente desiste de realizar as actividades, 
raramente verbaliza o que pensa ou sente perante determinado acontecimento, e 
facilmente se desconcentra ficando num “mundo à parte”. 
 
 Para o M.F considerou-se mais importante promover uma maior capacidade de 
resistir à frustração; diminuir/eliminar comportamentos agressivos para com as outras 
crianças; e ouvir e respeitar as opiniões das outras crianças. Relativamente ao domínio 
cognitivo pretende-se que desenvolva a capacidade de analisar o seu comportamento e o 
impacto do mesmo. É um menino que tem muita dificuldade em aceitar a derrota, 
reagindo agressivamente e abandonando facilmente as actividades devido a isso, e 
também é muito impulsivo querendo dar sempre a sua opinião, não aceitando, por vezes, 
as opiniões dos outros.  
 
 Pretende-se que o A.P estabeleça uma relação de maior confiança com a técnica; 
consiga estabelecer relações de cooperação com os colegas; desenvolva uma maior 
capacidade de resistir à frustração; diminua comportamentos agressivos para com as 
outras crianças e face ao adulto. No que respeita ao domínio cognitivo espera-se que 
desenvolva a capacidade de analisar o seu comportamento e o impacto do mesmo. É 
uma criança com um funcionamento particular, que necessita de sentir confiança e 
segurança no adulto e que tem comportamentos de oposição perante o adulto e alguma 
agressividade perante os seus colegas quando não concorda com determinada situação. 
 
 Por último, para o I.G estabeleceu-se como objectivos prioritários no âmbito do 
domínio sócio-emocional aumentar o tempo de participação nas actividades; melhorar a 
capacidade de expressão corporal; promover as relações de cooperação com os colegas; 
promover uma relação de maior confiança com a técnica. Pretende-se também, 
relativamente ao domínio cognitivo que aumente o tempo de atenção nas situações de 
aprendizagem, minimizando as suas fugas do ginásio ou o seu distanciamento do grupo.  
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 3.4.4. Resultados das Avaliações Psicomotoras Finais 

 D.P – Maio 2012 

Gráfico 7 – Perfil Psicomotor D.P Avaliação final 

 

 Durante a avaliação final, a D.P mostrou-se disponível e colaborante, com 
adequado auto-controlo, correspondendo adequadamente a todas as solicitações. 
 Ao nível da tonicidade, foi visível uma criança calma e disponível para a aceder a 
momentos de descontracção. Teve momentos de ligeiras manifestações emocionais e 
ligeiros movimentos de pendularidade. Observa-se uma criança que comparativamente 
ao início do apoio na Casa da Praia, está mais segura e confiante o que por sua vez 
melhorou a sua disponibilidade para aceder a momentos de descontracção. 
 
  Ao nível do equilíbrio a D.P demonstrou adequado auto-controlo e concentração 
ao longo de toda a prova. A sua maior dificuldade foi em manter-se apoiada num só pé, 
com algumas oscilações.  
 
 Relativamente à estruturação espácio-temporal, a maior dificuldade da D.P 
neste domínio evidenciou-se na memorização sonora das cinco estruturas rítmicas 
apresentadas para posteriormente as reproduzir com a caneta na mesa. Nas restantes 
provas, observou-se uma criança concentrada e empenhada em corresponder às 
solicitações, conseguindo adaptar-se adequadamente aos ritmos e organizar-se no 
espaço correctamente. Já não é uma criança “perdida” espacialmente e inibida nos 
movimentos. A D.P evoluiu ao nível da concentração nas actividades e na organização 
do seu pensamento, conseguindo planear as suas acções e corrigi-las de acordo com a 
leitura que fez das mesmas.  
 
 Na praxia global, realizou as provas com adequado planeamento motor e 
adequado auto-controlo. Sempre que verificou que não estava a conseguir realizar da 
melhor forma as actividades, modificou a sua execução sem mediatização ou apoio 
verbal.  
 

 

 

 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

Tonicidade Equilíbrio Estruturação 
Espácio-temporal 

Praxia Global 



 
Ramo de Aprofundamento da Competências Profissionais – 2011/2012 

42 
Centro Doutor João dos Santos – Casa da Praia 

Ana Margarida Sampaio 

 Análise dos resultados  

 

Gráfico 8 – Resultados da avaliação inicial e final D.P 

 

 Relativamente à avaliação inicial, a D.P teve melhorias na tonicidade ao nível da 
prova da paratonia melhorando um nível de pontuação, facto talvez explicado por ter 
demonstrado motivação e disponibilidade para realizar a relaxação sempre que foi 
possível ao longo das sessões de intervenção psicomotora. 
 
 Ao nível do equilíbrio, registam-se melhorias na prova do equilíbrio estático 
unipodal e na prova do salto, mantendo os mesmos resultados nas restantes duas provas 
relativamente à avaliação inicial. 
 
 Na estruturação espácio-temporal as melhorias foram ao nível da prova da 
reprodução das estruturas rítmicas e na prova da organização espacial.  
 
 Por fim, ao nível da praxia global a D.P obteve melhorias na coordenação óculo-
manual e óculo pedal. Na prova da agilidade, teve um resultado mais baixo relativamente 
à avaliação inicial (pontuação de 4 para 3), talvez pelo seu cansaço final e alguma 
desatenção. 
 
 No geral registam-se melhorias significativas nas provas das áreas consideradas, 
com um desempenho adequado e com um esforço para corresponder a todas as 
solicitações efectuadas.  
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 A.P – Maio 2012 

Gráfico 9 – Perfil Psicomotor A.P Avaliação final 

 

 Ao nível da tonicidade registaram-se dificuldades em aceder à descontracção 
muscular, com insensibilidade ao peso dos membros, presença de tensões nos 
movimentos. O A.P é um menino que resiste muito a actividades mais calmas e que 
promovam o relaxamento. Apresenta também algumas oscilações de humor, apesar de 
relativamente ao início do apoio na Casa da Praia, se encontrar mais alegre e disponível, 
no entanto é uma criança muito defensiva e sempre em estado de alerta ao que se passa 
em seu redor.  
 
 No equilíbrio demonstrou adequado auto-controlo e equilíbrio, sempre muito 
concentrado ao longo das provas e correspondendo a todas as solicitações.  
 
 No domínio da estruturação espácio-temporal, a maior dificuldade evidenciou-
se na prova da reprodução de estruturas rítmicas com dificuldade em memorizar as 
estruturas rítmicas para posteriormente as reproduzir com a caneta na mesa. Nas 
restantes provas teve bons desempenhos e observou-se bons níveis de concentração. É 
uma criança que consegue fazer uma boa leitura do meio envolvente e adaptar-se aos 
diferentes ritmos propostos. Denotou-se também que quando está mais alegre e bem-
disposto e quando sente confiança no adulto consegue corresponder positivamente a 
todas as solicitações e manter-se focado nas actividades sem desistir ou deixá-las por 
completar.  
 
 Na praxia global efectuou as provas da coordenação óculo-manual e óculo-podal 
num ritmo muito rápido e com muita força, aceitando a sugestão de lançar e pontapear a 
bola mais devagar, sem responder agressivamente como inicialmente fazia. É uma 
criança que diariamente se interessa e realiza actividades que promovam esta área, 
como jogar futebol, futsal, andebol entre outras actividades.  
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 Análise dos resultados 

Gráfico 10 – Resultados da avaliação inicial e final A.P 

 

 O A.P melhorou ao nível da tonicidade na prova da passividade, apesar da 
insensibilidade ao peso dos membros e manteve os resultados na prova da paratonia. 
Estes resultados podem ser explicados pelo facto de não ter aceitado efectuar a 
relaxação na maioria das sessões. 
 
 Relativamente ao equilíbrio melhorou a cotação (um nível em ambas) nas provas 
do equilíbrio dinâmico e no salto, mantendo os restantes resultados relativamente à 
avaliação inicial. 
 
 Ao nível da estruturação espácio-temporal, o A.P registou melhorias 
relativamente à avaliação inicial, na prova da orientação por um sistema simples de 
representação topográfica e na prova da memorização rítmica. Nas restantes provas 
consideradas, manteve os mesmos resultados. 
 
 Na praxia global, melhorou um nível (de 2 para 3) em todas as provas do 
domínio. Estes resultados podem ser justificados através dos jogos realizados ao longo 
da maioria das sessões que trabalharam muito esta área.  
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 M.F – Maio 2012 

Gráfico 11 – Perfil Psicomotor M.F Avaliação final 

 

 Ao nível da tonicidade o M.F não revelou dificuldades em descontrair e aceder a 
momentos de relaxação muscular. Esteve sempre calmo e disponível ao longo das 
provas consideradas.  
 
 Ao nível do equilíbrio, apresentou ligeiras e ocasionais oscilações ao tentar 
manter o equilíbrio na prova do equilíbrio dinâmico, registando adequado auto-controlo 
nas restantes provas. É um menino que diariamente apresenta movimentos harmónicos.  
 
 Relativamente à estruturação espácio-temporal, o M.F teve dificuldades em 
calcular mentalmente o número de passos necessários para efectuar um dos percursos 
na prova da organização espacial, com algumas confusões e hesitações e apresentou 
alterações na ordem e inversões na reprodução de estruturas rítmicas. Foram actividades 
que envolveram mais raciocínio e concentração por parte do M.F para conseguir 
corresponder correctamente, e este por vezes não consegue estar muito tempo focado 
nas actividades, terminando por se alhear das mesmas.  
 
 Na praxia global, não se verificaram dificuldades aparentes, demonstrou 
adequado auto-controlo e planeamento motor, esforçando-se por corresponder a todas 
as solicitações. Importa referir que é uma criança que no seu dia-a-dia tem muitas 
vivências corporais, com jogos de futsal na escola, entre outras actividades, 
nomeadamente, durante o recreio que trabalham muito esta área. 
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 Análise dos resultados 
 
Gráfico 12 – Resultados da avaliação inicial e final M.F 

 

 Relativamente à avaliação inicial, o M.F teve melhorias na tonicidade ao nível da 
prova da paratonia melhorando um nível de pontuação. 
 
 Ao nível do equilíbrio, o M.F melhorou relativamente à avaliação inicial os 
resultados na prova do equilíbrio estático unipodal, e na prova do salto. Nas restantes 
provas manteve os mesmos resultados. 
 
 Na área da estruturação espácio-temporal registaram-se melhorias 
relativamente à avaliação inicial nas provas da reprodução de estruturas rítmicas, 
organização rítmica e memorização rítmica.  
 
 Por fim, ao nível da praxia global, observaram-se melhorias ao nível da 
coordenação óculo-podal e coordenação geral, mantendo os resultados nas restantes 
provas.  
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 M.I – Maio 2012 
 
Gráfico 13 – Perfil Psicomotor M.I Avaliação final 

 

 Ao nível da tonicidade, a M.I apresentou dificuldade na descontracção muscular 
ao nível da prova da passividade com rigidez muscular. A maior dificuldade foi em 
permitir os deslocamentos nos seus membros, pois ofereceu muita resistência e força. Na 
prova da paratonia ofereceu pouca resistência, resistindo apenas à mudança de padrão. 
É uma menina tensa no seu dia-a-dia com movimentos pesados e desarmónicos.  
 
 Ao nível do equilíbrio demonstrou bom auto-controlo e poucas manifestações 
emocionais. A sua maior dificuldade foi na prova do equilíbrio estático unipodal, onde 
teve algumas oscilações, não conseguindo realizá-la com os olhos fechados.  
 
 Relativamente à estruturação espácio-temporal, teve muitas dificuldades e 
observou-se muita desorientação e desconcentração ao longo da avaliação deste 
domínio. É uma menina que faz muitas confusões, especialmente quando são 
actividades que envolvem muito raciocínio e memorização. A nível espacial, tem 
dificuldades em se situar adequadamente no meio envolvente e planear o que necessita 
fazer. Observou-se uma menina um pouco perdida no tempo e no espaço, muito 
desconcentrada ao longo desta prova, mexendo constantemente nos materiais presentes 
e sem adaptar as suas acções ao longo da explicação e exemplificação das provas. 
 
 Na praxia global não se registaram dificuldades aparentes, conseguindo 
corresponder adequadamente às solicitações. Notou-se algum cansaço por parte da M.I. 
No seu dia-a-dia, visível durante o recreio, demonstra interesse por jogos que envolvam 
saltar à corda. 
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 Análise dos resultados 
 
Gráfico 14 – Resultados da avaliação inicial e final M.I 

 

 A M.I manteve os resultados na tonicidade tanto ao nível da passividade como na 
paratonia relativamente à avaliação inicial. 
 
 Ao nível do equilíbrio, registam-se melhorias na prova do equilíbrio dinâmico e na 
prova do salto, mantendo os mesmos resultados nas restantes duas provas relativamente 
à avaliação inicial. 
 
 Na estruturação espácio-temporal diminuiu os resultados na prova da 
organização rítmica e manteve os restantes resultados relativamente à avaliação inicial 
nas restantes provas.  
 Por fim, ao nível da praxia global a Inês obteve melhorias na coordenação geral 
e na agilidade.  
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  I.G – Maio 2012 
 
Gráfico 15 – Perfil Psicomotor I.G Avaliação final 

 

 Ao nível da tonicidade, o I.G apresentou descontracção muscular e 
disponibilidade ao longo da avaliação das provas consideradas. Apesar de não ter 
aceitado realizar a relaxação em todas as sessões, denota-se uma criança descontraída 
no seu dia-a-dia. 
 
  Ao nível do equilíbrio teve mas dificuldades ao nível do equilíbrio dinâmico, onde 
realizou a prova com alguns erros e com ligeiras reequilibrações, registando adequado 
auto-controlo nas restantes provas. É um menino que no seu dia-a-dia realiza as 
actividades num ritmo rápido, e penso que na avaliação desta prova foi o principal factor 
de insucesso.  
 
 Relativamente à estruturação espácio-temporal, foi evidente a boa capacidade 
de raciocínio e planeamento motor. Conseguiu verbalizar adequadamente o que era 
necessário fazer, sem hesitações ou confusões. Demonstrou boa capacidade de 
memorização dos vários ritmos e boa capacidade de adaptação. É um menino que 
diariamente consegue fazer boas ligações entre os conceitos e sempre interessado em 
fazer novas aprendizagens.  
 
 Na praxia global observou-se bom auto-controlo e boa capacidade de coordenar 
os seus membros. Esteve sempre atento e empenhado ao longo das provas.  
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 Análise dos resultados 
 
Gráfico 16 – Resultados da avaliação inicial e final I.G 

 

 Relativamente à avaliação inicial, o I.G manteve os resultados na tonicidade nas 
provas da passividade e da paratonia. No gráfico surge melhor pontuação na avaliação 
final, no entanto não corresponde à realidade, pois na avaliação inicial consideraram-se 
todas as provas do domínio da tonicidade, e na avaliação final apenas se avaliaram duas 
das quatro provas. 
 
 Ao nível do equilíbrio, registam-se melhorias na prova do equilíbrio estático 
unipodal conseguindo realizá-la com os olhos fechados e manteve os resultados nas 
restantes provas relativamente à avaliação inicial. 
 
 Na estruturação espácio-temporal as melhorias foram nas provas da 
organização rítmica e memorização rítmica, mantendo os resultados nas restantes 
provas, relativamente à avaliação inicial.  
 
 Por fim, ao nível da praxia global o I.G registou melhorias na coordenação óculo 
pedal e na coordenação geral. 
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 S.L – Maio 2012 
 
Gráfico 17 – Perfil Psicomotor S.L Avaliação final 

 

 Ao nível da tonicidade, a S.L apresentou descontracção muscular e 
disponibilidade ao longo da avaliação das provas consideradas. Manteve-se calma, 
apresentando ligeiros movimentos pendulares e ligeiras manifestações emocionais. 
 
  Ao nível do equilíbrio demonstrou adequado controlo do corpo e equilíbrio, 
efectuando todas as provas correctamente. 
 
 Relativamente à estruturação espácio-temporal, as dificuldades neste domínio 
evidenciam-se principalmente na organização rítmica, não conseguindo adequar o seu 
movimento a um ritmo externo. Nos itens que avaliam esta componente rítmica, utilizou 
estratégias de memorização da sequência de movimento (um passo por batida) e não do 
ritmo a que deveria fazer cada passo, nem mesmo após demonstração. De facto é uma 
menina que demonstra dificuldade de memorização e muita desconcentração no seu dia-
a-dia, ocorrendo com alguma frequência desorientações relativas aos nomes de alguns 
colegas ou simplesmente esquecimento das tarefas que estava a realizar. 
 
 Na praxia global esteve empenhada e menos “aérea” que na provas anteriores, 
conseguindo planear ainda que com alguma demonstração as suas acções. 
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 Análise dos resultados 
 
Gráfico 18 – Resultados da avaliação inicial e final S.L 

 

 Relativamente à avaliação inicial, na tonicidade a S.L manteve os resultados na 
prova da passividade e melhorou os resultados ao nível da paratonia, permitindo a 
manipulação dos seus membros, com ligeiras tensões na mudança de padrão. 
 
 Ao nível do equilíbrio manteve a cotação máxima em todas as provas, 
relativamente à avaliação inicial. 
 
 Na estruturação espácio-temporal as melhorias foram nas provas da 
organização rítmica e memorização rítmica, mantendo os resultados nas restantes 
provas, relativamente à avaliação inicial. Registou-se uma diminuição de um nível de 
cotação (de 4 para 3) na prova de orientação por um sistema simples de representação 
topográfica devido a desorientações direccionais verificadas. Nas restantes duas provas 
manteve os mesmos resultados. 
 
 Por fim, ao nível da praxia global registou melhorias em todas as provas 
relativamente à avaliação inicial. 
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3.4.5 - Justificação dos resultados 
 
 
Gráfico 19 – Síntese das avaliações iniciais e finais do grupo 

 

As evoluções registadas em todos os domínios psicomotores considerados 
prioritários para as crianças do grupo acompanhado, realçam o impacto que a 
intervenção realizada teve nas competências psicomotoras consideradas.  

 
No que diz respeito à tonicidade, os resultados mais positivos podem dever-se 

pela realização da relaxação no final de cada sessão, apesar de nem sempre ter sido 
possível efectuá-la por questões de gestão de tempo entre as actividades ou 
simplesmente pela recusa por parte de algumas crianças em realizá-la, nomeadamente o 
I.G e o A.P.  

 
Relativamente aos restantes domínios considerados, as evoluções podem dever-

se por terem sido bastante trabalhados no contexto de ginásio, através de jogos de 
cooperação e de equipa ou de actividades mais organizadas. 

 
No entanto, regista-se a diminuição dos resultados em duas das crianças do 

grupo, no domínio da estruturação espácio-temporal, nomeadamente na M.I, prova de 
organização rítmica e na S.L, prova de orientação por um sistema de representação 
topográfica. Estes resultados podem ser justificados pela desconcentração, dificuldades 
na memorização e algum cansaço que ambas demonstraram durante a avaliação deste 
domínio.  
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 4 – Dificuldades e Limitações 

 No que respeita ao longo do percurso efectuado foram surgindo algumas 
dificuldades e limitações ao nível do processo de intervenção terapêutica. A principal foi 
que, algumas crianças por motivos pessoais faltaram a algumas sessões o que 
prejudicou de certa forma o cumprimento dos objectivos para essas sessões específicas. 
Outro aspecto limitador foi a gestão de algumas sessões de intervenção. As crianças por 
vezes demoravam algum tempo para se conseguirem organizar, o que por sua vez, 
prolongava o tempo de alguns jogos, impossibilitando cumprir na íntegra o plano 
estipulado, pois havia outras sessões de seguida no ginásio, o que impossibilitava 
prolongar por mais tempo essas sessões. Além disto, não foi possível realizar todas as 
sessões previstas, também devido a algumas festas temáticas que exigiram dedicação e 
preparação por parte das crianças, impossibilitando a realização dessas sessões. 

 No entanto, importa salientar que foram mais os momentos compensadores e que 
em todo o percurso profissional, assim como, na vida há sempre obstáculos que temos 
que encarar e resolver para dar continuidade a todo o caminho a percorrer. 
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 5 - Conclusão 
 

Recordo o primeiro dia em que entrei na Casa da Praia, e sem ter grandes 
informações acerca do local, a primeira coisa que me ocorreu foi o facto de ser 
verdadeiramente um ambiente familiar. Lembro-me de escolher este local de estágio pela 
curiosidade de estar em contacto com crianças com problemas ao nível da saúde mental, 
mas confesso que me surpreendi bastante, pois não estava à espera da receptividade e 
da relação estabelecida com estas crianças. 

 
É com orgulho que refiro que estas crianças me ensinaram muito mais que 

aquilo que tentei e me foi possível transmitir-lhes ao longo deste estágio. Ensinaram-se a 
ser ainda mais carinhosa e compreensiva, fornecendo-lhes suporte emocional, a ter mais 
paciência e calma perante determinadas situações, mas também a ter um pulso firme e 
impor regras e limites quando foi preciso, superando a minha insegurança tão presente 
no inicio da intervenção. 

 
Fascinou-me a forma cívica e humana com a qual são tratadas estas crianças, 

valorizando todas as suas evoluções e respeitando os seus gostos e interesses. A 
entrega e disponibilidade de toda a equipa por um objectivo comum, a forma como 
envolvem todos os que por lá passam, e acima de tudo o respeito que existe entre todos. 

 
Relativamente ao funcionamento do estágio propriamente dito, penso que 

deveria haver mais espaço para podermos assistir a mais sessões de intervenção 
psicomotora com outros profissionais e com outros grupos, para podermos observar as 
diferenças entre os grupos e também assistir a diferentes formas de lidar com as crianças 
e assistir também às sessões de GILT (grupo intervenção Lúdico-terapêutico) para tornar 
mais vasta e rica a nossa experiência. Apenas tive oportunidade para assistir a uma 
sessão de intervenção psicomotora semanal do grupo acompanhado e penso que isso 
limitou de certa forma as minhas aprendizagens.  

No que respeita às aprendizagens efectuadas, penso que evolui ao nível da 
relação com os elementos do grupo acompanhado pois inicialmente foi difícil lidar com 
alguns elementos e impor-me adequadamente para fazer face a alguns comportamentos 
de oposição. Actualmente consigo manter uma relação positiva e descontraída com 
alguns elementos de uma forma que inicialmente era quase impensável. Considero que 
evolui também ao nível da auto-confiança e segurança, a partir do momento em que 
consegui lidar com as especificidades de cada elemento do grupo e responder às suas 
demandas adequadamente. Aprendi também que as regras e os limites são 
indispensáveis para os proteger, transmitir segurança e organizar os seus pensamentos. 

Houve momentos em que o trabalho se tornou mais exaustivo e julguei não 
conseguir dar resposta a tudo. As crianças, por vezes não colaboravam, vinham 
desorganizadas, exigindo muita dedicação e atenção, que nem sempre foi fácil de gerir, 
mas foram esses momentos me ensinaram a evoluir, a adoptar as melhores estratégias e 
a modificar a minha própria conduta. 

 
A intervenção em Psicomotricidade caracteriza-se essencialmente pela sua 

diversidade, ou seja, as sessões decorrem muito pelo proposto pelas crianças e cabe ao 
técnico adaptar os objectivos que pretende trabalhar a essas actividades. Este facto 
exige muito do técnico, uma vez que tem de ter um conhecimento profundo do projecto 
terapêutico delineado para a intervenção de forma a adequar constantemente as 
actividades às suas necessidades. Contudo, é essencial que a adaptação realizada se 
enquadre ao nível da área sensível de aprendizagem da criança para que as 
aprendizagens sejam as mais adequadas. Desta forma, é essencial apresentar 
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actividades que não sejam demasiado fáceis para não vivenciarem desmotivação, nem 
demasiado difíceis para não vivenciarem a frustração. 

 
A diversidade dos casos observados, discutidos e analisados com diferentes 

profissionais permitiu alargar o conhecimento das diferentes abordagens de intervenção. 
O modelo de intervenção implementado na Casa da Praia permite a participação da 
família e da escola no processo de intervenção das crianças. Os esforços elaborados 
visam, quando possível, colmatar diferentes problemas e limitações nos contextos 
familiar e escolar. Assim sendo, as respostas não se limitam ao espaço físico da 
Instituição, transcendendo as portas da Instituição.  

 
Num futuro próximo tentarei a continuidade profissional nesta área, com o 

objectivo de melhorar a cada dia enquanto profissional, contribuindo para a melhoria da 
vida de cada indivíduo. Tentarei também aprofundar conhecimentos metodológicos, da 
prática de intervenção psicomotora com várias problemáticas, frequentando acções de 
formação.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ramo de Aprofundamento da Competências Profissionais – 2011/2012 

57 
Centro Doutor João dos Santos – Casa da Praia 

Ana Margarida Sampaio 

Bibliografia 
 
Barros, E. (1999). Enquadramento Histórico e Filosofia Orientadora: Pare, Escute e 

Pense – o Sentir, o Pensar e o Agir na evolução das Crianças e dos Jovens. Actas 
do 1ºEncontro do Centro Doutor João dos Santos – Casa da Praia. Lisboa: Centro 
Doutor João dos Santos – Casa da Praia. 

Barros, E., Marta, F., Morato, P., Rodrigues, A. (1990). João dos Santos e a Pedagogia 
Terapêutica na “Casa da Praia”. Revista de Educação Especial e Reabilitação. Vol. 
1, n.º3, Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de Motricidade Humana, 
Departamento de Educação Especial e Reabilitação, (pp. 32 - 40). 

Branco, M. E. (2000). Vida, Pensamento e Obra de João dos Santos. Lisboa: Livros 
Horizonte. 

Ferreira, T. (2002). Em Defesa da Criança – Teoria e Prática psicanalítica na infância. 
2ªEdição. Lisboa: Assírio & Alvim. 

Fonseca, V. (2001a). Para uma Epistemologia da Psicomotricidade. In Fonseca, V, & 
Martins, R. Progressos em Psicomotricidade. Faculdade de Motricidade Humana 
Serviços de Edições, pp. 13-28. 

Fonseca, V. (2001b). Psicomotricidade perspectivas multidisciplinares. Lisboa: Âncora 
Editora. 

Joly, F. (2007). Le sens des thérapeutiques psychomotrices en psychiatrie de l´enfant. 
Neuropsychiatrie de l´enfant et de l´adolescence, (pp. 73-86). 

Martins, R. (2001). Questões sobre a identidade da Psicomotricidade – As Práticas entre 
o Instrumental e o Relacional. In Fonseca, V, & Martins, R. Progressos em 
Psicomotricidade. Lisboa: FMH Edições, pp. 29-40. 

Martins, R. (2001). A Relaxação Psicoterapêutica no Contexto da Saúde Mental. O corpo 
como ponte entre a emoção e a razão. In Fonseca, V, & Martins, R. Progressos em 
Psicomotricidade. Lisboa: FMH Edições, pp. 95-108. 

Ramos, F., Silvério, I. (1999). Modelo de Intervenção. In Pare, Escute e Pense. Actas do 
1ºencontro do Centro Dr. João dos Santos – Casa da Praia. Lisboa: Centro Dr. 
João dos Santos – Casa da Praia, pp. 47-59. 

Ramos, F., Silvério, I., Strecht, P. (2005). Casa da Praia – Uma Experiência de 30 anos. 
In Castilho, C. & Salgueiro, E. (Edt.). O Segredo do Homem é a Própria Infância, o 
Centro Dr. João dos Santos – Casa da Praia: 30 anos depois. Lisboa: Assírio & 
Alvim, pp. 97 – 120.  

Regulamento da Unidade Curricular de Ramos de Aprofundamento de Competências 
Profissionais 2ºano. (2011). Cruz Quebrada. 

Rodrigues, A., Marta, F. (1994). Motricidade Terapêutica em Saúde Mental Infantil – 
Abordagem a uma metodologia de intervenção. Revista de Educação Especial e 
Reabilitação. Vol. 2, Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de Motricidade 
Humana, Departamento de Educação Especial e Reabilitação, (pp. 75 - 85). 



 
Ramo de Aprofundamento da Competências Profissionais – 2011/2012 

58 
Centro Doutor João dos Santos – Casa da Praia 

Ana Margarida Sampaio 

Rodrigues, A., Horta, J., Santos, R. (1999). A família e os problemas de comportamento – 
Estudo de um grupo de crianças do Centro Doutor João dos Santos – Casa da 
Praia. Revista de Educação Especial e Reabilitação, 6(2)3. (pp. 49-74). 

Rodrigues, A., Gamito, D., Nascimento, D. (2001). Ecos e Espelhos em Mim – 
Psicomotricidade em Saúde Mental Infantil. Revista de Educação Especial e 
Reabilitação. Vol. 8, n.º2, Universidade Técnica de Lisboa. Faculdade de 
Motricidade Humana, Departamento de Educação Especial e Reabilitação. 

Rodrigues, A., Martins, S., Rodrigues, V. (2003). Psicomotricidade e Pedagogia 
Terapêutica, Relato de uma experiência no Centro Dr. João dos Santos – Casa da 
Praia. A Psicomotricidade, Vol. 1, n.º1. Lisboa: Associação Portuguesa de 
Psicomotricidade, (pp. 85-96). 

Rodrigues, A., Santos, J., Mira, P.(2004). Perfil funcional de crianças com problemas de 
saúde mental – Uma proposta e experiência de avaliação. A Psicomotricidade, nº4. 
Lisboa: Associação Portuguesa de Psicomotricidade, (pp. 70-80). 

Salgueiro, E. (1996). Crianças Irrequietas – 3 Estudos Clínico-evolutivos sobre a 
«instabilidade motora» na idade escolar. Tese de Doutoramento não publicada. 
Dissertação Apresentada ao Instituto Superior de Psicologia Aplicada com vista à 
obtenção do grau de Doutor em Psiquiatria, Lisboa. 

Santos, J. (2007). A Casa da Praia – o psicanalista na escola. 4ªEdição. Lisboa: Livros 
Horizonte. 

Strecht, P. (2002). Crescer Vazio – Repercussões Psíquicas do Abandono e Maus Tratos 
em Crianças e Adolescentes. Lisboa: Assírio & Alvim. 

 

 
 

 


