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Anexo K – Exemplo de um plano e relatório de sessão 

individual em contexto de ginásio 
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Nome da 
Atividade 

Objetivos Descrição Critérios de Êxito Estratégias Material Tempo 

Aquecimento 

- Aumentar o 
tónus 

muscular 
- Reconhecer 

diversas 
partes do 

corpo 
- Reconhecer 

a direita e 
esquerda. 

Mobilização dos membros 
inferiores, da anca, dos 

membros superiores e da 
cabeça. 

O aluno deve ser 
capaz de realizar 
os movimentos 

adequadamente, 
de modo a preparar 
todo o corpo para a 

ação. 
- O aluno deve 

reconhecer várias 
partes do corpo e a 
direita e esquerda. 

- Instrução 
verbal; 

- 
Demonstração; 

- Feedback 
corretivo. 

- 
5 

minutos 

 

- Promover o 
equilíbrio 
dinâmico 

-Desenvolver 
a 

organização 
espácio-
temporal 

A criança inicia o percurso 
saltando com os pés juntos e 
depois com apoio unipedal 

dentro dos vários arcos que se 
encontram alinhados no chão. 
De seguida, a criança desloca-
se sobre o banco sueco (trave 

estreita), salta deste para 
dentro do arco que se 

- A criança deve 
saltar dentro dos 

arcos sem os pisar; 
- Deve deslocar-se 

sobre o banco 
sueco (trave 

estreita) até o fim 
sem sair do mesmo 

- Instrução 
verbal; 

- Ajuda física; 
- 

Demonstração; 
- Feedback 
corretivo. 

Banco 
sueco, 
cordas, 
arcos, 

peças do 
corpo 

humano e 
desenho 

20 
minutos 
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- Melhorar a 
noção do 

corpo. 

encontra no chão e depois 
percorre uma distância 

marcada por duas cordas 
dando o número de passos 

solicitados. Por cada vez que 
a criança realiza o percurso 
“ganha” três peças de partes 
do corpo humano as quais a 

criança deve identificar. 
Depois de ter “ganho” todas as 
peças a criança monta a figura 

humana. 

com ou sem ajuda 
física; 

- Deve percorrer a 
distância dando o 
número de passos 

solicitados; 
- Deve identificar as 

partes do corpo; 
- Deve montar a 

figura humana com 
ou sem a ajuda do 

desenho do 
boneco.  

do 
boneco. 

Retorno à 
calma 

- Reduzir o 
tónus 

muscular. 

A criança deita-se no colchão 
em decúbito dorsal e a 

estagiária massaja-a com uma 
bola passando-a nas diversas 

partes do corpo. 

- A criança deve 
relexar 

- Instrução 
verbal. 

Colchão, 
bolas. 

5 
minutos 
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Caso A 
No aquecimento a A realizou todas as mobilizações mas demonstrou alguma 

confusão no reconhecimento da sua direita e esquerda (teve que fazer em espelho). 
No percurso realizado, a A conseguiu saltar sem ajuda física para o lado e para 

trás a pés juntos. No salto em apoio unipedal para a frente a A coloca sempre o outro 
pé no chão no fim de cada salto. No banco sueco (trave estreita) a A consegue andar 
para frente e para o lado mas necessita de ajuda física para o fazer. Consegue saltar 
para baixo para dentro do arco. Na tarefa de dar o número de passos solicitados 
percorrendo um espaço delimitado por duas cordas a A conseguiu fazer da primeira vez 
em que lhe foram pedidos cinco passos. Apesar de a A ter demonstrado compreender 
a tarefa na primeira vez, nas duas vezes seguintes demonstrou não compreender. Na 
segunda e terceira vez, foram pedidos três e oito passos respetivamente, e a A não 
adaptou a sua passada de modo a conseguir fazê-lo. Com ajuda verbal e física e por 
imitação a A realizou a atividade. 

No final de cada percurso foram dadas três peças do corpo humano à  A as quais 
ela soube identificar corretamente. Depois de ter todas as peças a A montou a figura 
humana e conseguiu fazê-lo corretamente. 

No final, a A deitou-se no colchão e, ao som de música calma, foi massajada 
com uma bola nas várias partes do corpo. A A demonstrou uma adequada capacidade 
de relaxar, mantendo-se muito calma nesta fase final da sessão. 
 
 

Caso B 
No aquecimento o B já sabe os movimentos que tem de realizar e ele próprio 

menciona as partes do corpo que devem ser mobilizadas seguindo a sequência correta. 
O B realizou todas as mobilizações e identificou corretamente a sua direita e esquerda.  
O percurso descrito para esta foi realizado três vezes. O B conseguiu saltar para frente 
a pés juntos mas demonstrou algumas dificuldades em saltar para o lado a pés juntos. 
Para fazê-lo o B necessitou de ajuda física (duas mãos dadas as da estagiaria) e não 
conseguiu saltar com os dois pés ao mesmo tempo. Fazia o impulso para saltar mas 
caia um pé de cada vez no chão. Em apoio unipedal para a frente necessita de ajuda 
física (dar uma mão). No banco sueco (trave estreita) necessita sempre de ajuda física 
e assim consegue andar para frente e para o lado. Nesta sessão o B conseguiu, em 
todas as vezes que realizou o percurso, saltar da trave estreita para dentro do arco que 
estava no chão. Em sessões anteriores o B afirmava que não conseguia saltar da trave 
estreita para o chão, nesta sessão ao ver que conseguia fazê-lo demonstrou satisfação 
por tal ter acontecido. De seguida o B tinha que dar o número de passos solicitados 
percorrendo um espaço delimitado por duas cordas. Na primeira vez foram pedidos 
cinco passos e o B conseguiu dá-los, a segunda vez foram pedidos três passos e 
conseguiu, na 3terceira vez foi pedido para dar oito passos mas o B continuou a dar 
passos grandes (iguais aos que deu para fazer três passos), pelo que a estagiária 
ajudou dizendo que tinha de ser passos pequeninos. Desta forma, o B compreendeu e 
conseguiu dar os oito passos. O B contou sempre os seus passos em voz alta. 
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No final de cada percurso foram dadas três peças do corpo humano ao B as 
quais ele soube identificar corretamente. Depois de ter todas as peças o B montou a 
figura humana tendo demonstrado alguma confusão na junção dos braços ao tronco do 
boneco (colocou o braço ao contrário, o pulso a unir ao ombro). Foi-lhe mostrado o 
desenho do menino e o B colocou as peças por cima do desenho de modo a perceber 
o que tinha mal da sua montagem. Enquanto o B tentava montar as peças da figura 
humana perguntou como se chamava o menino, ao que a estagiária lhe respondeu que 
podia arranjar-lhe um nome. Após uns momentos a pensar o B decidiu um nome e a 
partir desse momento chamamos sempre o boneco pelo nome dado pelo B. 

No final, o B deitou-se no colchão e, ao som de música calma, a estagiária 
massajou-o com uma bola, passando por todo o corpo e mencionando as várias partes 
do corpo em que tocava (costas, ombros, braços, mãos, pernas). O B conseguiu manter-
se calmo e relaxado nesta fase final. 
 
 
 


