
Relatórios de Sessão 

- Exemplos das fases do percurso pedagógico-terapêutico – 

 

29 de Outubro de 2012 – 2ª sessão 

Na segunda sessão, o orientador de estágio esteve presente em parte da sessão. 

O jogo escolhido foi o de bowling, mas na preparação desistiu, correu para a piscina 

de bolas e começou a atirar bolas para todo o lado. A estagiária foi buscar o cesto de 

basquetebol e convidou-o a tentar acertar no cesto. Começou a rir-se, tentou três ou 

quatro vezes e depois atirou bolas de encontro à estagiária, enquanto lhe chamava 

nomes. A estagiária começou a responder-lhe em tom de brincadeira com nomes 

inventados e a atirar as bolas para dentro da piscina, ao que ele primeiro riu-se e 

começou a atirar mais bolas e com mais força e depois parou e deitou-se na piscina 

de bolas. A estagiária aproveitou para induzir ao retorno à calma, o que foi aceite.  

No fim da sessão mostrou-se muito zangado, atirou com objetos para o chão e foi-se 

embora sem se despedir.  

Aspetos emocionais e psicomotores: No início da sessão mostrou-se muito inibido, 

nada fazendo prever os comportamentos que tiveram início assim que o Prof. João 

saiu da sala. A sua atitude de oposição e desrespeito parecem deixá-lo perturbado, 

pois assim que começa a mostrar-se mais agressivo, também se ri mais e faz mais 

expressões faciais de desconforto. Quando a estagiária entrou na brincadeira das 

bolas, houve dois tipos de emoções muito fortes e diferentes: por um lado parecia que 

tinha ficado contente em ter uma resposta na medida do que tinha iniciado, por outro 

lado, o facto de não conseguir acertar na estagiária deixava-o furioso, no fim pareceu 

ter desistido face ao cansaço. Na atividade de encestar foram visíveis as suas 

dificuldades de planeamento motor e coordenação, desistindo imediatamente da 

brincadeira face à frustração e ao seu baixo nível de resistência à frustração. No 

momento de retorno à calma, aceitou as três sugestões de indução à calma. No 

entanto, levantou-se de repente e saiu da piscina. Quando lhe disse que a sessão 

tinha acabado, mostrou-se muito zangado, chamando estúpida à estagiária e saiu 

dando um pequeno pontapé na porta.  

 

19 de novembro de 2012 – 5ª sessão 

O menino entrou na sessão e tirou logo os sapatos, dispondo-os lado a lado de baixo 

da mesa, fechando as presilhas. Mostrando desinteresse pelos materiais e expondo os 

seus receios quando à sua fiabilidade (e.g. “Isto vai partir-se”, “isto não aguenta o meu 

peso”). Entrou na piscina e disse que ele era um leãozinho e que a terapeuta era a 

leoa mãe. No jogo, a sua personagem está sistematicamente doente, precisando de 

muitos cuidados. A certa altura, pede à terapeuta para lhe ler uma das histórias de um 

livro de animais que lhe fora apresentado na sessão passada. No final da história, ele 

fez que estava a dormir e depois de eu acabar levantou-se e disse que queria brincar 

a outra coisa. Propus um jogo que incluía uma passagem pelo chão através de 



plataformas com o desenho de pés e mãos, que incluía a necessidade de 

descriminação direita/esquerda. Embora se tenha mostrado contente com o jogo e 

com a disposição que foi criada em conjunto, não chegou a brincar e voltou para 

dentro da piscina de bolas. A terapeuta foi ter com ele e começou a desenhar uma 

casa para o brinquedo que ele tinha levado, dizendo-lhe que iria precisar da sua ajuda 

porque não sabia os gostos do pássaro, nem o seu nome. Ele aceitou, dando detalhes 

e colorindo algumas partes do desenho.  

No final, resistiu à saída, mas despediu-se.   

Aspetos comportamentais e emocionais: Apresentou-se bem-disposto. Evidenciou 

dificuldade na aceitação do toque e olhar da terapeuta. Sendo que no início da sessão 

referia mesmo que o tinha magoado ou para o largar. Na medida em que os curativos 

foram aumentando, começou a sorrir. Baixa tolerância à frustração. Baixa auto-estima, 

sentido de competência muito fraco: afirmou logo que não conseguiria fazer o desenho 

e que não conseguia fazer o percurso. Quando confrontado com situações problema 

reage com comportamentos regressivos: fala infantilizada, ameaça chorar, expressões 

de amúo. 

Após negociação aceitou a elaboração do desenho conjunto, mostrando dificuldade 

em manter-se na atividade quando em momentos de espera. Mostrou-se muito 

contente com o resultado final, pedindo para levar o desenho e aceitando escrever o 

seu nome. Grandes dificuldades a nível grafomotor, não faz pinça a escrever, pega 

com a mão esquerda algumas vezes, 

Foi pedido à mãe um relatório das aprendizagens escolares. 

 

21 de Janeiro – 10ª sessão 

O menino estava na sala de espera com um grande livro de banda desenhada. Desta 

vez, trouxe o livro consigo, aceitando ouvir uma história que lhe li. Trazia também um 

desenho que me conta ser a sua casa, onde aceita desenhar a sua família (mãe, pai, 

ele e a irmã). A mãe, o primeiro desenho da fila e a que desenha em tamanho maior, 

ele o mais pequeno. Reparo que as figuras não têm dedos e pergunto-lhe quantos têm 

ele. Ele conta e diz “4”, peço-lhe para contar outra vez e responde corretamente. 

Desenhamos dedos e roupa em todas as figuras. Pede-me para jogar às escondidas, 

quando procura, tenta prolongar esse tempo, evitando o espaço onde sabe que estou 

escondida fazendo “de conta” que não sabe onde estou.  

Repetimos o “jogo” da semana passada em que ele me amarra os pulsos e me tapa a 

boca. Desta vez, após atar-me faz jogo simbólico simples, fingindo receber uma 

chamada e escrever algo na secretária. Quando o ato pede socorro. Repetimos mais 

duas vezes. Pergunta-me se quero ir brincar com ele para a piscina brincar “ao 

golfinho e ao tubarão”. Ele diz que eu sou o tubarão. Uma vez em interação torna-se 

agressivo, acaba por pedir desculpa, mas torna-se ainda mais agressivo. Quando o 

tubarão lhe diz que já está a ficar muito fraquinho, que não pode lutar mais, que já não 

consegue ele parou com a agressão, alterou a sua expressão e ficou muito sério. 

Pergunta porquê. A terapeuta, enquanto tubarão diz-lhe que está ferida e muito triste. 



Ele pergunta: “Como, se tu és um tubarão?”. A terapeuta responde que os tubarões 

também se magoam e ficam tristes. Volta a perguntar: “Mas como é que tu sabes?” – 

“Porque eu sou um tubarão!”. Sem alterar a sua expressão e sem olhar para a 

terapeuta, toca-lhe na barriga com os dedos e diz que está curada. A terapeuta: “Já és 

meu amigo outra vez”. Ele: Já (muito sério). A terapeuta dá-lhe um abraço que aceita, 

mas permanece sem olhar e sem corresponder ao abraço e, terminado o abraço, sai 

da piscina.  

Muito resistente na saída da sessão. 

No desenho inicial, desenha, do outro lado da casa e da família uma nova 

personagem à qual chama de “Rodrigo triste”, quando lhe pergunto porque é que o 

Rodrigo está triste, responde que queria encestar e não é capaz, que não o deixam. 

Depois de algum tempo, pede uma caneta e desenha uma bola no cesto, mas também 

uma outra bola, “a bola vermelha saltou do cesto e magoou a cadela”. Digo-lhe que 

que a cadela vai ficar boa, porque aquelas coisas acontecem e a bola não lhe fez 

muito mal e pergunto se agora o Rodrigo já está contente, ele diz que sim desenha um 

sorriso, pede a caneta emprestada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua a resistir à saída. Vou verbalizando o que estou a fazer e quando acabo de 

me calçar, digo-lhe que estou à sua espera e responde-me com “Espera mãe, vou já 

calçar-me”. Quando vem ter comigo chama-me de grandalhona.  

 

18 de Fevereiro de 2013 – 12ª sessão 

Veio com a mãe, enquanto a mãe esperava no corredor visivelmente ansiosa, o 

menino estava na sala de espera sentado de costas para a entrada com um livro de 

banda desenhada complexo (muitas imagens e balões com várias falas) à frente. 

Assim que lhe toco nas costas e elogio o livro, fecha-o mostrando-me a capa, levanta-

se e pede à mãe os “brinquedos novos”. Conta-me depois que tinha ido com a mãe ao 

Mac Donalds, sendo que o pai não foi e a irmã tinha ficado no quarto com o namorado. 

Por iniciativa própria quis escrever os nomes dos brinquedos que trazia, contudo logo 



no inicio ameaça desistir referindo que não consegue escrever, digo-lhe que 

consegue, que eu vou ditando-lhe as letras. Soletro, uma vez que não consegue 

descodificar sílabas. Escreve apenas um nome, Alberto, trocando o b por p e depois 

por t. Levei dois carrinhos que tinham autocolantes, após a ornamentação dos carros, 

desenhámos um percurso num papel e depois de jogarmos, replicámos com peças de 

lego. Sendo que o menino mostrou dificuldade em perceber como poderia representar 

o circuito. Ao perder, pede-me que fique atrás dele. 

Na piscina de bolas, diz que é um leão, eu digo que sou outro, ao que ele responde 

com “há um leão bebé e outro grande”, pergunto se eu sou o grande e responde que 

sim. Deito-me, ele deita-se a meu lado em decúbito ventral. Tapo-o com as bolas. 

Começa a chorar “de faz de conta”, faço-lhe festas nas costas e digo-lhe que não tem 

de ter medo porque estou ali com ele. Para de chorar. Depois acordamos e ele adere 

bem a alguns exercícios de relaxação ativa que proponho. 

Saímos da piscina e vamos arrumar as coisas. Ele pega na bola que está presa a uma 

corda e com um sorriso pede para que me encoste à parede. Ata-me as mãos, cola-

me um plástico na boca e outro nos olhos. Como o plástico cai, procura outra coisa, 

não encontra nada que goste e cola outra vez o plástico na boca, ignorando o dos 

olhos. Vai para o trampolim e começa a saltar, eu canto a música e ele, com gestos, 

diz para me calar. Mais tarde, sai do trampolim e vai sentar-se num colchão, murmuro 

um socorro. Ele volta, liberta-me e diz "agora é a minha vez". 

Amarro-lhe as mãos, tapo a boca e digo que vou fazer magia. Digo umas “palavras 

mágicas” e liberto-o. Ele volta a dizer "agora é a minha vez". Repetimos mais duas 

vezes. Quando acabamos ri-se para mim, timidamente, como se tivéssemos feito algo 

que é segredo, ri-se meio envergonhado.  

Vou calçar-me. Ele pede o arco, rodando-o no braço e pede para eu fazer o mesmo. 

Depois coloco o meu arco no sítio e digo-lhe para fazer o mesmo porque chegou 

mesmo ao fim. 

Ele aceita, recolhe os seus brinquedos no saco, calça-se e saímos. No corredor vê um 

quadro na parede da sala de espera da UPI, o qual admira durante um tempo. Digo-

lhe que pode ir lá vê-lo mais perto e exclama: "Uau! Aquele gigante preso por tantos 

anões com aquelas cordas todas...Eu acho que ele está a dormir." Concordo. Ele vai 

ter com a mãe, que imediatamente se levanta e segura nos brinquedos do filho. 

Despeço-me, ele dá um aperto de mão agitando a minha mão, a mãe apressa-se a 

pedir para ele parar. 

 

Aspetos emocionais e psicomotores: 

Dificuldade a nível da praxia fina, com muita dificuldade para descolar os autocolantes. 

Nível de resistência à frustração muito baixo, com a verbalização de algumas asneiras 

e desistência. Resistente na saída. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 de março- 3ª sessão de grupo 

Na sessão de grupo, após um momento inicial de conversa, foi escolhido a atividade a 

desenvolver em grupo, tendo o francisco sugerido o bowling que os outros aceitaram. 

O grupo jogou ainda às escondidas, a um jogo inventado pelo Francisco, “escondidas-

apanhadas”, em que após o que contava encontrar a pessoa, se esta fugisse ainda 

teria de a apanhar. Por fim, foi construída uma casa, na qual os meninos, deitados 

lado a lado, descansaram um pouco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetos emocionais e psicomotores: No início da sessão com muita dificuldade em 

relacionar-se com os pares, demitindo-se nas escolhas. Estimulado para uma 

participação mais ativa, acabou por revelar algumas das suas preferências, ajudava os 

colegas, mostrando-se muito contente e envolvido. No final, não participou na 

construção da casa, enrolando-se dentro do cilindro de esponja, quando a casa estava 

pronta, foi para ao pé dos colegas. Não fez resistência à sessão, tendo sido o primeiro 

a calçar-se, chamando os colegas para o fazerem. 

 

6 maio de 2013 – 18ª sessão individual 

Esta sessão foi a terceira em que se utilizou o MAALE, tendo sido escritas mais três 

palavras. A atividade foi desenvolvida na piscina de bolas com recurso à prancha azul. 

A imagem seguinte ilustra as palavras em que se trabalhou na presente sessão, cujo 

objetivo era a correspondência palavra “imagem”, fonema-grafema e o pintar dentro o 

contorno 

 

 

 

 

 



 

 

Aspetos emocionais e psicomotores: Faz pinça fina, usa a mão esquerda para segurar 

na folha em que está a pintar, pinta dentro do contorno num ritmo mais lento que o 

anterior, o que lhe permite realizar pequenos detalhes como pintar o buraquinho da 

letra “O”. Aceita fazer uma pequena história com os personagens. Na segunda parte 

da sessão conta-me uma história com base num desenho que fez para a escola e que 

trouxe para mostrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A história fala de “um menino que pais deixaram ficar sozinho em casa. Ele não tinha 

medo, porque já não era bebé. E os pais falavam muito, discutiam e falavam alto e ele 

já estava cansado e gostava de ficar em casa sozinho a brincar no sótão. Porque no 

sótão estavam muitos brinquedos que ele gostava. E ele estava contente”.  

O desenho tem muitos detalhes, em relação aos desenhos que ele fazia no início. É 

importante o facto de ele falar que o menino da história não tem medo e que já está 

mais crescido. Pensa-se que fala dos seus pais, quanto às discussões e que o ficar 

sozinho para descansar e ir para o sótão poderá tratar-se das suas ambições, o que 

deseja.  

17 junho de 2013 -  22ª sessão 

Na penúltima sessão foram lidas as palavras do dossier com a ordem trocada. Sem o 

recurso ao desenho já lê sem dificuldade as seguintes palavras: mãe, pai, mano, 

irmão, irmã, mana, tio, tia, prima, pizza, eu, tu nós, ele, ela, eles, elas, cocó, sumo, 

carros, pão, água, coca-cola, banana, morango, maçã. Nesta sessão diz que não quer 

ouvir histórias, que quer brincar. Aceita a proposta da terapeuta e as palavras são 

usadas como objetos que ele vende na sua loja. Depois, é feito, em conjunto, um 

mapa da sala, que retrata o percurso que o senhor da loja tem de realizar para ir 

comprar mais produtos. No fim aceita escrever o seu nome, fazendo-o no centro da 

folha.  



 

 

 

 

 

 

 

Aspetos emocionais e psicomotores: Já consegue escrever 3 dos seus 4 nomes. 

Consegue orientar-se pela sala, memorizando o mapa. No jogo simbólico, aceita a 

proposta da terapeuta e escolhe a personagem de vendedor. Falta de algumas 

competências sociais, visíveis em jogo (e.g. agradecer, pedir licença ao invés de 

empurrar). No final da sessão, calça-se ao lado da terapeuta e despede-se com o 

abraço habitual. O corredor é percorrido em conjunto.    


