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Este documento tem como objectivo ajudar as pessoas mais próximas do 

GB a complementar o trabalho executado ao longo das sessões de Reabilitação 

Psicomotora, para que os objectivos de intervenção possam ser efectivamente 

alcançados, assim como ajudar o GB a tornar-se cada vez mais autónomo. 

Assim, esta ficha de apoio incluirá algumas actividades e dicas que 

podem ser utilizadas em diversas ocasiões do dia e da semana. No final do 

documento será disponibilizada uma tabela onde poderá referir a frequência 

com que realizou cada uma das tarefas. 

 

As estratégias e actividades que se seguem, estão divididas em três 

grandes grupos: 

-Atividades de vida diária: as actividades de todos os dias, incluídas 

nas rotinas, como o vestir/despir, actividades de higiene e alimentação. Ao 

longo destes momentos que ocupam grande parte do dia é possível trabalhar 

determinadas habilidades já adquiridas e ainda desenvolver outras 

capacidades do GB; 

-Atividades planeadas: momentos de actividades organizadas pelos pais, 

a pensar nos interesses do GB mas sempre com o objectivo de desenvolver 

competências importantes; 

-Atividades espontâneas: inclui todas as actividades iniciadas pelo GB, 

que têm em conta os seus interesses e motivações, em que o adulto pode 

aproveitar para desenvolver outros objectivos e permitir novas aquisições. 

Em qualquer actividade tente motivar o GB com elogios quando obtiver 

sucesso e dando estratégias e a ajuda necessária quando não conseguir 

concretizar as actividades. 

Em cada uma das actividades será especificada a área do 

desenvolvimento que está a ser trabalhada, seguindo esta simbologia: 

 

 

 

 Motricidade Global 

 Motricidade Fina 

 Autonomia 

 Linguagem 

 Cognição 

 Comportamento Social 

 

 



3 
 

 

 

As actividades da rotina são essenciais para desenvolver a autonomia do 

GB. Dicas como: diminuir a ajuda física, gradualmente, substituindo até por 

dicas verbais, permitirão ao GB organizar do seu pensamento em relação às 

tarefas de rotina, concretizando-as com cada vez menor ajuda.  

 Peça ao GB para ajudar a por a mesa: prato no centro, copo acima do 

prato, talheres e guardanapo dobrado ao meio. Ajude-o demonstrando 

como fazer e dando instruções de onde deverá colocar os todos os 

objectos - o garfo fica do lado esquerdo e a faca do lado direito.  

 Ao por a mesa mencione de que são feitos os materiais (exemplo: talheres de 

metal, mesa de madeira, copos de vidro) 
 

 Incentive-o a comer de faca e garfo: isto ajudará tanto na coordenação 

bimanual, como a melhorar a sua autonomia à mesa. Se no início o GB 

apresentar algumas dificuldades, coloque as suas mãos sobre as dele 

dizendo como deve executar a tarefa (por exemplo: colocar menos 

quantidade de comida no garfo para não entornar).  

 

 Arrumar o seu prato no lugar: no final de cada refeição diga-lhe que 

arrume o seu prato para o local mais correto (bancada da cozinha ou 

lava loiças, por exemplo), demonstrando como o fazer.  

 

 Deitar sumo ou água no copo: sempre que o GB desejar beber água ou 

sumo, deixe ser ele a desenroscar a tampa da garrafa, assim como 

pegar nesta e verter o liquido no copo, sempre com supervisão e alguma 

ajuda para dosear a quantidade. Isto ajudará o GB a desenvolver os 

movimentos mais finos dos dedos, assim como os mais globais do 

membro superior.  

 

 

 Quando o GB vai à casa de banho: após ter utilizado a sanita, dever-se-

á relembrar ao GB que se deve limpar bem, podendo mesmo recorrer a 

toalhetes. Relembrar também que deverá descarregar o autoclismo e 

lavar as mãos - com alguma ajuda física no início, para que ensaboe e a 

seque as mãos.  
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 No banho: pode aproveitar os fins de semana ou outras ocasiões em que 

tiver maior disponibilidade para motivar o GB a tomar banho sozinho. 

Incentive-o a lavar o cabelo, colocando as pontas dos dedos em contato 

com o mesmo, massajando-o. Ajude-o a colocar sabonete na esponja, 

indicando, primeiro com ajuda física e depois com instrução verbal 

onde deverá passar a esponja. 

 Antes do banho incentive-o a despir-se sozinho, dando apenas indicações 

verbais. 

 A repetição desta tarefa, à medida que desenvolvida, permitirá ao GB tomar 

banho sozinho, apenas com supervisão.  

 

 Ao lavar os dentes: deixe que seja o GB a colocar pasta na escova de 

dentes ajudando-o a retirar apenas a quantidade necessária. Isto 

permitirá desenvolver tanto na coordenação bimanual, como nos 

movimentos mais finos dos dedos.  

 

 

 Ao vestir o GB: sempre que for possível e houver tempo, ajude o GB 

dizendo em voz alta o que está a vestir e como se veste, para que ele 

memorize uma sequência lógica de todo o processo. Com o avançar da 

tarefa, e sempre que possível incentive-o a vestir-se com a menor ajuda 

possível. 

 Coloque o conjunto da roupa sobre a cama por ordem de vestir (roupa interior 

por cima e casacos por baixo), dando indicações verbais do que terá de vestir e 

como vestir. 

 

 Antes de deitar ou ao deitar: para ajudar no retorno à calma, realize 

uma curta actividade de leitura ou de contar histórias. Deitados na 

cama do GB, escolha um livro e conte uma história baseada nas 

imagens. Logo de seguida, ou no próximo dia incentive o GB a 

reproduzir pequenas histórias através das mesmas imagens. Poderá 

fazer uma pequena repetição da história que lhe foi contada ou contar 

outra inventada por ele. 

 À medida que ele vai contanto vá fazendo perguntas, para que ele desenvolva 

ainda mais a história. 
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Para além das actividades do caderno que vão sendo colocadas ao longo 

das sessões deixamos aqui algumas sugestões de actividades que pode 

concretizar com o GB aos fins de semana ou em qualquer tempo livre. 

 Jogo da macaca: desenhe uma macaca simples no chão com fita 

adesiva ou giz. Coloque no interior de cada casa os números do 1 ao 5. 

Demonstre como deve atirar um cubo para dentro das casas, 

avançando uma casa em cada jogada.  

 No início, se o GB tiver muitas dificuldades, pode saltar com os 2 pés, passando 

a saltar ao pé cochinho, e sempre sem calcar as linhas. 

 

 

  

 Onde está?: com 3 copos de plástico e um rebuçado, poderá esconder o 

rebuçado num dos copos, voltados para baixo, com o GB a ver. Em 

seguida mova os copos em diferentes direcções aumentando a 

velocidade até que o GB não consiga acompanhar o ritmo.  

 Esta actividade ajudará o GB a aumentar o seu tempo de atenção e 

concentração numa tarefa. 

 

 Saltar e saltitar: num espaço amplo e sem obstáculos, estimular o GB a 

mover-se de diferentes formas, consoante bate 1, 2 ou 3 palmas. Por 

exemplo, saltar a pés juntos quando bate 1 palma, saltar com o pé 

esquerdo, quando bate 2 palmas e saltar com o pé direito, quando bate 

3 palmas. 

 

 Desenhos com palitos: coloque palitos sobre a mesa em forma de 

quadrado, triângulo, rectângulo ou construa outras figuras criativas, 

incentivando o GB a imitar as formas. 

 Numa fase inicial o GB poderá construir as figuras ao mesmo tempo, 

percebendo todos os processos.  

 

 Brincar com clips: podem ser construídos cordões com clips, 

trabalhando a manipulação fina de objectos, podendo-se incentivar a 

contagem, para desenvolver a noção de quantidade. 

  

1 2 

3
 

4
 

5 



6 
 

 

 Desenho e pintura: deixe à disposição do GB folhas de diferentes cores 

e tamanhos e materiais de escrita e de pintura como lápis e canetas. 

Materiais diferentes dos do quotidiano do GB poderão motivá-lo para a 

escrita e para o desenho.  

 Incentive-o a imitar os seus desenhos, trocando de papéis em seguida, em que 

terá de reproduzir os desenhos que o GB faz. 

 No final de cada desenho poderá recortar as figuras e fazer colagens. 

 Poderão ser contadas as figuras no final, assim como mencionar as suas cores. 

 

 Ao ver televisão: após ver algum episódio dos seus desenhos animados 

favoritos, peça ao GB para lhe contar o que aconteceu e que 

personagens estavam envolvidas.  

 Esta actividade, para além de desenvolver a memória ajudará a melhorar a 

capacidade de expressão verbal. 

 

 Como foi o teu dia?: Quando o GB chegar a casa, ao jantar ou ao deitar, 

pergunte-lhe como foi o seu dia e o que fez na escola, o que poderá 

ajuda-lo a se expressar e a recordar a sequência de actividades do dia a 

dia.  

 Quando o questionar pode perguntar considerando as 3 partes do dia (manhã, 

tarde e noite). 
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 Atividade Frequência 

A
ti

v
id

a
d
e
s
 d

e
 v

id
a
 d

iá
ri

a
 

Ajudar a pôr a mesa (p. 3)  

Comer de faca e garfo (p.3)  

Arrumar o prato no lugar (p.3)  

Servir-se com sumo ou água (p.3)  

Utilizar a casa de banho com supervisão (p.3)  

Tomar banho com supervisão (p.4)  

Lavar os dentes com indicações da direcção e 

velocidade (p.4) 
 

Vestir com supervisão e indicações verbais e com 

pouca ajuda física (p.4) 
 

Contar histórias antes de dormir (p.4)  
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Jogo da macaca (p.5)  

Onde está (p.5)  

Saltar e saltitar (p.5)  

Desenhos com palitos (p.5)  

Brincar com clips (p.5)  
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Desenho e pintura (p.6)  

Ao ver televisão (p.6)  

Como foi o teu dia? (p.6)  

 


