
Estágio Estimulopraxis Plano sessão e relatório nº5 Data: 26/11/2012 
 Hora: 17:00 

Estagiária responsável: 
Sofia Sá 2012/2013 

Orientadora Local: 
 Dra. Sandra Antunes 

Nome: Madalena 

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS: melhorar a noção do corpo, promover o equilíbrio estático e dinâmico, melhorar 

a coordenação motora, promover o reconhecimento de cores e noção de quantidade e desenvolver as 
capacidades grafomotoras 

MATERIAL: colchão, espaldares, legos, jogo dos opostos, peluche, caixa, jogo do 

martelo, escadas em esponja, tapete com pegadas, legos médios 

ACTIVIDADES 

Hora Atividades Descrição Estratégias 
Objetivos 

Comportamentais 
Critérios de êxito Observações/relatório 

17:00 
 

Mobilização 
passiva com 

contato 
visual e 

conversa 
inicial 

 
 

-cumprimentar a criança e questionar acerca da sua 

semana e estado emocional 

-descalçar os sapatos e meias com pouca ajuda 

-deitar em decúbito dorsal e técnica realiza, em 

ambos os lados, flexão e extensão e/ou pronação e 

supinação de: anca, joelho, pé e dedos, antebraço, 

ombro, punho, mão e dedos; e movimentos 

acessórios próximo-distais dos dedos das mãos e 

pés 

-simultaneamente a técnica menciona as diferentes 

partes do corpo que estão a ser tocadas, distinguindo 

ambos os lados do corpo 

 

-instrução 

verbal 

-ajuda física 

 

 

-focaliza-se atenção na 
atividade 

-mantém contacto 

ocular 

-responde às 

questões da técnica 
-permitiu a execução da grande maioria dos 
movimentos, sendo, em alguns momentos, 

chamada à atenção, para manter contato ocular e 
responder às questões; 

-apresentou alguma rigidez dos movimentos, do 
lado direito, que foi atenuada com os movimentos 

15’ 
-diminui rigidez articular 

e muscular 
-executa flexões e 

extensões completas 

17:15 
 
 

Espaldares e 
escadas -subir espaldares, com ajuda física, para buscar uma 

peça que representa os jogos que irão ser 
desenvolvidos em sessão 

-descer espaldares e andar para trás, sobre as 
pegadas do tapete 

-subir escadas com alternância de membros e ajuda 
física para buscar o jogo que escolheu, descendo e 

sentando-se junto à mesa para o concretizar. 

-instrução e 
ajuda física 
-ajuda física 

-sobe/desce os 
espaldares, agarrando-

se com as 2 mãos 

-flete os joelhos para 

transferir o pé de 

degrau 

-sobe 2 degraus com 

alternância de 

membros 

-subiu espadares com ajuda física, agarrando-se 

com as duas mãos nos degraus, com alternância 

dos membros ao subir 2 degraus, não consecutivos, 

avançando em primeiro lugar com o braço e depois 

com a perna; 

-andou para trás com bastante apoio físico e verbal 

para que conseguisse calcar as pegadas. 

5’ 
-anda para trás, sobre 

as pegadas, sem pisar 

fora do tapete 

-com ajuda no tronco, 
e numa posição ereta 

-sobe e desce escadas 

com alternância de 

membros 

-numa posição 

erecta, com ajuda 

física 

17:20 
 

Puzzle dos 

-montar puzzles duplos dos opostos: frente/trás, 

acima/abaixo, em frente/atrás, perto/longe, 

-instrução e 

reforço 

-monta puzzles, com 

apoio verbal 
-utiliza as 2 mãos 

-montou os puzzles, não utilizando as duas de 

mãos, sem ajuda; 
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opostos esquerda/direita, em cima/debaixo, dentro/fora, 

repetindo-se e reparando-se nos pormenores das 

figuras de cada um 

-reproduzir opostos com o próprio corpo e uma 

cadeira; e com peluche e uma caixa.  

-associar cada um dos puzzles a cartões soltos com 

cada um dos opostos 

verbal 

-ajuda física 
-nomeia cada um dos 

opostos 

-após demonstração, 

apontando para a 

peça correspondente 

-nomeou a maioria dos opostos, reproduzindo-os na 

totalidade com alguma ajuda verbal, utilizando o 

peluche e a caixa; 

-não representou os opostos utilizando a cadeira. -reproduz os opostos 

com o corpo e uma 

cadeira e com peluche 

e caixa 

-com algumas 

indicações verbais e 

ajuda física 

15’ 
-associa cartões aos 

puzzles montados 

-com indicações 

verbais 

16:35 
 

Jogo do 
martelo -manipular um martelo de plástico e martelar em 1 

das 4 bolas de cada vez, para que estas entrem 

dentro de uma caixa 

-martelar nas bolas com a cor mencionada 

-instrução e 

reforço 

verbal 

-ajuda física 

-martela na bola da cor 

indicada, encaixando-a 

-segura martelo com 

pega palmar -manipulou o martelo com a mão esquerda, 

preferencialmente, martelando as bolas da cor 

indicada. 
7’ 

-coloca bolas no 

buraco da cor 

correspondente 

-coloca-as no buraco 

sem as deixar cair 

17:42 
 

Legos 
-fazer construções com legos, após demonstração da 

técnica, tentando-se que respeite o código de cores 

-incentivar a quantificação dos legos 

-instrução e 

reforço 

verbal 

-ajuda física 

-imita as esculturas da 

técnica 

-coloca o mesmo 

número de peças -a actividade não foi concretizada por completo, 

dado que a criança apenas imitou algumas das 

torres, correspondendo apenas algumas das cores 8’ -respeita código de 

cores 

-coloca as primeiras 4 

cores corretamente 

16:50 
 

Ritual de 
saída 

-a técnica ajuda a criança a vestir-se e calçar-se 

perguntando-lhe acerca das atividades de sessão: 

coloca algum objecto de cada actividade ajudando a 

criança a ordenar os mesmos, pela concretização na 

sessão 

-técnica questiona percepções da criança acerca das 

atividades 

-instrução 

verbal 

-ajuda física 

-refere quais as 

atividades realizadas 

-faz apreciação acerca 

das atividades 

-menciona ordem de 

realização das 

atividades 
-dadas as indicações dos pais acerca da falta de 

controlo da bexiga e das suas birras, optou-se por 

falar um pouco com a criança acerca da situação; 

-esclareceu-se algumas questões aos pais. 

10’ 

-calçar sapatos e vestir 

a restante roupa 

-aperta as fivelas dos 

sapatos 

 


