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Tipo de Intervenção 
1 – Apoio Terapêutico 

2 – Reunião com Pais / Educadores 
3 – Acompanhamento a Consultas ou outros 

Data da 

Realização 

Tipo de 

Intervenção 
Registo da Intervenção/Observações 

27/12/2011 1 

Fez-se de novo as duas atividades da sessão anterior, tendo a 

criança um comportamento semelhante. Seguidamente passou-se a 

uma atividade em que eu ia mostrando uma almofada de uma cor e o 

Rafael tinha de ir para um arco daquela cor. Depois passou-se para 

uma sequência de duas e, mais tarde, solicitei-lhe que trocasse comigo, 

sendo ele a mostrar as almofadas e a ver se eu ia para os arcos certos. 

Ele foi muito recetivo a esta atividade e desempenhou-a bem. Por fim, 

fiz uma atividade de somatognósia e de retorno à calma, onde lhe 

passei com uma bola em diversas partes do corpo, primeiro nomeando-

as, para depois pedir-lhe para ser ele a nomear e para passar com a 

bola em partes do corpo (minhas e dele) que eu ia dizendo.  

30/12/2011 1 

A sessão iniciou-se com uma pequena conversa de rechamada da 

sessão anterior, na qual o Rafael teve bastante dificuldade, dizendo 

apenas “arcos”. Depois continuou-se com o trabalho das sessões 

anteriores. 

03/01/2012 1 
Continuação das sessões anteriores. Nesta sessão, o Rafael 

mostrou-se pouco focalizado nas atividades. 

06/01/2012 1 

Continuação das sessões anteriores. Trabalharam-se também 

conceitos como diferente/igual e quantidades, a partir das atividades, 

nos quais o Rafael demonstrou algumas dificuldades, tendo 

necessidade de realizar tudo no concreto. 

10/01/2012 --- Apoio não dado – a criança faltou.  

13/01/2012 1 

Continuação das sessões anteriores. Na continuidade das 

atividades com os arcos, solicitei ao Rafael que procurasse por 2 

objectos de cores correspondentes a cada arco e os colocasse no arco 

respectivo (por exemplo, o carro e o copo azuis no arco azul). Depois 

disse-lhe para pôr 2 objectos da mesma cor num arco de cor diferente 

(por exemplo, o carro e o copo azuis no arco verde). Em ambas as 

atividades a criança demonstrou dificuldades. No entanto, com ajuda, 

conseguiu realizá-las. 

 


