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Anexo I – Plano de Intervenção do grupo de psicomotricidade, 

dança e movimento expressivo 
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Faculdade de Motricidade Humana – Universidade Técnica de Lisboa 
Centro de Atividades Ocupacionais da APPDA-LISBOA 

 

 
 

De forma a seguir o desempenho do grupo ao longo da intervenção foi aplicada 
a escala de avaliação LOFPOT. Após a primeira aplicação do instrumento referido, 
foram traçados os objetivos de grupo. Após todos os registos de avaliação, será feita 
uma a análise de competências adquiridas, das evoluções alcançadas por cada 
indivíduo no seio do grupo e será verificado se os objetivos foram cumpridos. 

 
 
Resultados da avaliação inicial 
 

 
 

Gráfico 1 - Avaliação inicial do grupo 

 
Com a avaliação inicial do grupo verificou-se como áreas fracas as relações 

emocionais, relaxação, o contato corporal com o outro, a amplitude dos movimentos a 
nível superior e a utilização do espaço. Tendo sido estes os itens com mais cotação e 
comportamento excessivamente perturbado. Ao nível das relações emocionais o grupo 
demonstra dificuldades e alguns indivíduos não demonstram qualquer contato 
emocional com a estagiária ou com os colegas. Ao nível da relaxação os elementos do 
grupo demonstram muita tensão muscular durante a sessão não mostrando flexibilidade 
muscular para realizar os movimentos e no final no momento de retorno à calma. No 
que se refere ao contato corporal com o outro, quatro dos seis indivíduos não apresenta 
qualquer contacto com os colegas ou com a estagiária e os restantes dois indivíduos 
fazem-no mas com escassez. Todos demonstram não se sentir confortável com o toque 
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do outro. Relativamente à amplitude dos movimentos a nível superior, o grupo 
movimenta-se com precaução, demonstrando um maior cuidado no controlo dos 
movimentos com os braços e as mãos, à exceção de um indivíduo que movimenta-se 
sem controlo dos membros superiores. A utilização do espaço é restrita, o grupo não 
utiliza o espaço disponível do ginásio, limitando-se muito ao espaço próprio de cada um. 

Como áreas intermédias constam a autoconfiança, apenas um dos indivíduos do 
grupo demonstrou-se autoconfiante nas sessões, movimentando-se de forma adequada 
sem ajuda do técnico e sem sinais de ansiedade, enquanto os restantes demonstraram 
falta de confiança em movimentar-se e muitas vezes necessitam de um reforço externo 
verbal ou físico para o fazer. Ao nível do controlo do movimento, apenas um dos 
indivíduos consegue controlar o seu próprio corpo e movimenta-se de forma apropriada, 
um dos indivíduos não controla o próprio corpo na execução dos movimentos e os 
restantes indivíduos apesar de conseguirem controlar o seu próprio corpo executam os 
movimentos com precaução e tensão muscular. A capacidade de atenção é um domínio 
em que quatro indivíduos do grupo demonstram dificuldade, não conseguindo manter a 
sua atenção nas atividades realizadas ao longo da sessão e por vezes parecem não 
compreender as instruções dadas. Relativamente à expressão corporal, cinco 
indivíduos demonstram ser pouco expressivo corporalmente. Ao nível da comunicação 
verbal o grupo é capaz de responder verbalmente à estagiária e aos seus colegas mas 
é pouco comunicativo. No que se refere à amplitude dos movimentos a nível central, o 
grupo demonstra-se limitado movimentando-se com algum controlo na zona da pélvis e 
da coluna vertebral. O mesmo acontece a nível inferior, movimentado as pernas, joelhos 
e pés com precaução. Apenas um dos indivíduos do grupo apresenta uma adequada 
sincronização rítmica, sendo que os restantes movimentando-se de forma mais lenta 
em relação ao ritmo ouvido. 

Por fim, as áreas fortes são o tipo de atividade em que a maioria dos elementos 
do grupo demonstra uma participação ativa nas atividades e as regras sociais, as quais 
são cumpridas pela maioria dos elementos do grupo. 
 
 
Planeamento 

As sessões de psicomotricidade, dança e movimento expressivo realizam-se 
com um grupo de seis indivíduos no ginásio da APPDA-Lisboa. As sessões iniciaram-
se a 20 de Novembro de 2012 e decorreram até 28 de Junho de 2013, sendo previstas 
26 sessões. As primeiras quatro sessões foram de observação e intervenção inicial de 
sessões em que se pretendeu conhecer e criar relação com os adultos. A intervenção 
decorrerá uma vez por semana em sessões de 40 minutos, organizadas em três fases: 
a fase inicial, onde se realiza um pequeno aquecimento de modo a mobilizar as várias 
partes do corpo, a fase fundamental, onde se realizam atividades com música e dança, 
e a fase final, que consiste num retorno a calma mediante relaxação. 

De seguida, será apresentado um cronograma onde são indicadas as várias 
etapas de intervenção com o grupo, avaliação e elaboração de planos e relatórios. 
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Avaliação Final 
        

 
 
Objetivos e estratégias de intervenção 

Após a avaliação inicial os dados foram analisados de forma a obter informação 
sobre as áreas fortes, intermédias e fracas do grupo. A partir desta análise foram 
delineados os objetivos específicos de intervenção para o grupo tendo em conta as 
áreas fortes e fracas em comum e atendendo também às características de cada 
indivíduo e às competências que devem ser trabalhadas neste contexto. Os objetivos 
de grupo traçados dizem assim respeito às competências observadas como áreas 
fracas no conjunto do grupo, atendendo às necessidades específicas de cada indivíduo. 

Ao longo das sessões de intervenção psicomotora deve-se ter em conta as 
estratégias que promovam a motivação da criança para a aquisição de um bom 
desenvolvimento, comportamento e aprendizagem, de forma a conseguir atingir os 
objetivos estabelecidos. Ao passar do tempo, as ajudas e pistas fornecidas devem ser 
reduzidas progressivamente, para que a criança desenvolva a sua autonomia na 
realização das atividades. De seguida, são apresentadas os objetivos gerais e 
específicos e as estratégias a ter em conta nas sessões.  
 
 

Objetivos 
gerais 

Objetivos específicos Estratégias de intervenção 

Promover as 
relações 

emocionais 
entre os 
colegas 

- Reagir à presença do outro, 
- Conseguir dançar com um 
colega ou com a estagiária, 
- Realizar atividades de 
pares. 

- Criar situações que promovam a 
relação com os colegas, realizar 
atividades de pares, realizar 
atividades de imitação, e partilha de 
material. 

Desenvolver a 
autoconfiança 

- Conseguir realizar diversos 
movimentos sozinho, sem 
ajuda da estagiária, 
- Conseguir movimentar-se 
sem se subestimar, 
- Conseguir movimentar-se 
sem sinais de ansiedade. 

- Inicialmente dar alguma ajuda 
física ao adulto durante a 
realização de parte da tarefa (ajuda 
física parcial); utilizar músicas do 
gosto geral do grupo. 
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Estimular a 
participação 

nas atividades 

- Conseguir ter uma 
participação ativa nas 
atividades, 
- Realizar movimentos a 
pedido da estagiária. 
 

- Utilizar músicas do gosto do 
grupo; recorrer a materiais de 
interesse do adulto; permitir que se 
movimentem livremente (alguns 
momentos da sessão); pedir 
movimentos simples que todos 
possam fazer (alguns momentos da 
sessão). 

Desenvolver a 
capacidade de 

relaxar 

- Conseguir permanecer 
calmo e relaxado ao longo da 
sessão, 
- Ser capaz de relaxar todos 
os músculos do corpo. 

- Inicialmente dar alguma ajuda 
física ao adulto (ajuda física 
parcial); utilizar música calma, 

Aumentar a 
capacidade de 

controlar o 
movimento 

- Conseguir movimentar-se 
de forma calma, 
- Conseguir controlar o seu 
próprio corpo em 
movimentos precisos, 
- Conseguir deslocar-se num 
espaço marcado. 

- Usar marcas no chão para 
controlo dos passos no espaço 
(arco, bases de cor); inicialmente 
dar alguma ajuda física ao adulto 
durante a realização de parte da 
tarefa (ajuda física parcial). 

Aumentar a 
capacidade de 

atenção 
 

- Conseguir compreender as 
indicações dadas, 
- Conseguir estar 
concentrado na atividade. 
 

- Utilizar uma linguagem simples e 
clara, evitando frases longas que 
possam confundir os adultos; 
associar gestos às palavras, 
demonstrando o que é pedido; 
recorrer a materiais de interesse do 
adulto; realizar atividades que 
exijam que o adulto esteja alerta e 
atenta aos movimentos do outro. 

Desenvolver a 
capacidade de 
expressar-se 

corporalmente 

- Conseguir mostrar à 
entrada da sessão como se 
sentem, 
- Conseguir mostrar à saída 
da sessão se gostaram, 
- Com a música conseguir 
expressar-se através do 
movimento. 

- Perguntar à entrada da sessão 
como se sentem, perguntar à saída 
da sessão se gostaram, perguntar 
se gostam da música e como a 
música os fazem sentir. 

Promover a 
comunicação 

verbal 

- Cumprimentar verbalmente 
à chegada e saída da 
sessão, 
- Conseguir comunicar 
verbalmente mantendo 
contacto visual com o outro, 
- Responder verbalmente a 
perguntas sobre as 
atividades da sessão. 

- Promover situações em que o 
adulto necessite de comunicar com 
a psicomotricista para 
desempenhar a tarefa; fazer 
perguntas sobre a estrutura da 
sessão (o que fazemos primeiro? E 
no fim?), perguntar que música 
gostam mais, que material querem, 
e perguntas sobre o material (cor, 
forma). 

Promover o 
cumprimento 

de regras 
sociais 

- Ter um comportamento 
adequado, 
- Ser capaz de cumprir as 
regras das atividades 
(exemplo dentro do arco, fora 
do arco, deslocar-se no 
espaço, dançar com um 
colega) 

- Utilizar um tom de voz que indique 
aceitação ou proibição dos 
comportamentos ajudando o adulto 
a entender os estados de ânimo do 
terapeuta; realizar atividades com 
regras, para que o adulto aprenda 
a respeitar e interiorizar as regras. 
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Promover o 
contacto 

corporal com 
o outro 

- Ser capaz de manter o 
contato corporal com os 
colegas, 
- Ser capaz de manter o 
contato corporal com o 
terapeuta. 

- Criar situações que promovam o 
contacto corporal; realizar 
atividades com um par com quem 
têm mais afinidade; utilizar objeto 
mediador do toque. 

Desenvolver a 
amplitude dos 
movimentos a 
nível superior 

- Ser capaz de movimentar-
se controlando a cabeça, os 
ombros, os braços e as 
mãos. 

- Utilizar músicas do gosto do 
grupo; recorrer a materiais de 
interesse do adulto. 

Desenvolver a 
amplitude dos 
movimentos a 
nível central 

- Ser capaz de movimentar-
se controlando os 
abdominais, o peito, a pélvis 
e a coluna vertebral. 
 

- Utilizar músicas do gosto do 
grupo; recorrer a materiais de 
interesse do adulto. 

Desenvolver a 
amplitude dos 
movimentos a 
nível inferior 

- Ser capaz de movimentar-
se controlando as pernas, os 
joelhos, os tornozelos e os 
pés. 

- Utilizar músicas do gosto do 
grupo; recorrer a materiais de 
interesse do adulto. 

Utilização do 
espaço 

- Ser capaz de utilizar o 
espaço para se movimentar. 

- Organizar o espaço da sessão; 
guiar fisicamente o adulto para que 
ele use o espaço da tarefa. 

Sincronização 
rítmica 

- Ser capaz de movimentar-
se ao ritmo da música, 
- Ter noção do ritmo. 

- Guiar fisicamente o adulto durante 
a realização de parte da tarefa 
(ajuda física parcial). 

 
 

 
 

 


