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Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância 

RELATÓRIO SÍNTESE 
Ano Letivo 2011/2012 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: Rafael  

Data de Nascimento: 07/07/2007     

Diagnóstico: Atraso Global do Desenvolvimento Psicomotor 

Técnico Responsável do Processo: Terapeuta da Fala A. C.  

Responsáveis pelo Relatório: Terapeuta da Fala  A. C. e Técnico de Reabilitação 

Psicomotora João Paixão 

Data de Elaboração do Relatório: 19 de Junho de 2012 

INTRODUÇÃO 

 

O Rafael foi sinalizado para a Intervenção Precoce, em Junho de 2011 pelo Hospital S. 

Francisco Xavier.  

Iniciou o apoio em Terapia da Fala em Setembro de 2011, em regime bissemanal e em 

Dezembro do mesmo ano iniciou o apoio em psicomotricidade também bissemanalmente. 

O Rafael é uma criança simpática e bem disposta. Está sempre muito colaborante às 

tarefas propostas, apesar de a partir de Abril ter começado a reagir de forma mais 

assertiva àquilo que o desagradava ou que não lhe apetecia fazer, recusando-se mesmo a 

executar determinadas tarefas que lhe eram propostas. Aquelas que o Rafael sempre 

demonstrou maior recusa foram as actividades relacionadas com grafismos.   

O Rafael interage bem com o adulto e gosta de estar junto dos seus pares, que gostam de 

interagir com ele e que o ajudam sempre que sentem que tem uma dificuldade.  

CARATERÍSTICAS DO APOIO 

 

O Rafael teve no presente ano lectivo apoio em Terapia da Fala e Psicomotricidade, em 

regime bissemanal e em contexto individualizado, no jardim-de-infância. 

A Terapia da Fala teve como objectivo principal, aumentar a expressão verbal, 

aumentando o vocabulário e iniciando a construção frásica. Foi também alvo de trabalho 
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com o Rafael as noções básicas de linguagem (noções espaciais, de cor, de tamanho e 

forma) 

Ao nível da psicomotricidade, os objectivos gerais foram: 

 Melhorar a extensibilidade e capacidade de descontração muscular nos 

membros superiores (realizar movimentos pendulares e passivos dos 

braços e das mãos; revelar tensões ligeiras e resistências muito fracas 

nas mobilizações passivas); 

 Diminuir as sincinésias; 

 Melhorar o equilíbrio estático e dinâmico (manter-se em apoio rectilíneo, 

ponta dos pés e apoio unipedal; evoluir na trava, em marcha; andar em 

apoio unipedal; saltar a pés juntos); 

 Melhorar o sentido cinestésico (identificar pontos corporais); 

 Reconhecer a direita e a esquerda; 

 Organizar-se espacialmente (contar passos numa determinada 

distância); 

 Reproduzir sequências de objetos iguais em posições e orientações 

determinadas (estruturação dinâmica); 

 Melhorar a coordenação óculo-manual, óculo-pedal e agilidade; 

 Potenciar as capacidades manipulativas (copiar construções e figuras); 

 Potenciar as capacidades cognitivas e de linguagem (Compreender 

verbos, preposições e conceitos como “fora e dentro”) 

METODOLOGIAS / ESTRATÉGIAS 

 

O Rafael foi avaliado em dois momentos durante o ano lectivo (Setembro de 2011 e Março 

de 2012) pela escala de avaliação “The Schedule of the Growing Skills”. Também foi 

avaliado pela Bateria Psicomotora em Dezembro de 2011 e Junho de 2012. Todas estas 

avaliações foram entregues e discutidas com a família e educadora do regular. 

 

No sentido de atingir os objectivos definidos para a terapia da fala, foram utilizados, jogos 

didácticos, jogo simbólico, com objectos de referência para o Rafael e actividades no 

computador (actividade essa que era sempre do preferência do Rafael) 
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Em relação à psicomotricidade, para se atingirem os objectivos definidos, recorreram-se a 

técnicas de relaxação psicossomática para crianças, realização de percursos com 

diferentes atividades e obstáculos, atividades de expressão corporal, jogo simbólico, jogos 

de atenção concentração e construções, a partir de ilustrações, com os objetos disponíveis 

na sala, role playing e reforço positivo. Os materiais utilizados foram bolas, legos, objetos 

de diferentes cores, banco sueco, arcos, pinos, folhas de papel, lápis de cor e colchão. 

 

RESULTADOS / EVOLUÇÃO 

 

O Rafael evoluiu de forma significativa ao nível da fala, fazendo já frases com mais de 4 

palavras. Ao nível das noções básicas de linguagem o Rafael não apresenta dificuldades. 

As suas dificuldades residem ao nível das aprendizagens académicas e tudo o que diz 

respeito aos grafismos. 

A nível psicomotor a criança teve igualmente evoluções significativas, tendo atingido 

quase todos os objectivos definidos. As suas maiores dificuldades são maioritariamente ao 

nível do equilíbrio e da coordenação motora.  

 

CONCLUSÕES / CONSIDERAÇÕES 

 

Apesar das evoluções significativas consideramos pertinente a continuação do apoio em 

Terapia da Fala passando para regime semanal. 

 

Relatório elaborado por: 
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