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Anexo L – Exemplo de um plano e relatório de sessão de grupo 

de dança e movimento expressivo 
 

 



148 
 

 

Faculdade de Motricidade Humana – Universidade Técnica de Lisboa 
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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. 

Os indivíduos 
devem ser 
capazes 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. 

- 
10 

minutos 

Movimento 
em grupo 

- Promover a 
capacidade de 

prestar 
atenção; 

Os indivíduos devem 
movimentar-se de forma livre 
ao som da música. Com bolas 
pequenas, uma em cada mão, 

- Os indivíduos 
devem 

movimentar-se 

- Instrução 
verbal; 

- 
Demonstração; 

Bolas 
coloridas 

20 
minutos 
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- Promover a 
capacidade de 

imitação; 
- Promover o 

relacionamento 
entre os 

elementos do 
grupo 

seguem os movimentos da 
estagiária seguindo as 

instruções da mesma e/ou 
imitando-a. De seguida, cada 

um deles realiza um 
movimento para que os outros 

possam imitar. 
Posteriormente juntam-se aos 
pares para dançarem dois a 

dois tocando a sua bola com a 
do par. 

Depois, em roda e em 
contacto com a bola do colega 

do lado, o grupo deve 
movimentar inicialmente os 

membros superiores, sem que 
as bolas se separem e, 

posteriormente todo o corpo. 

quando ouvem 
música; 

- Devem utilizar o 
material proposto; 
- Devem seguir as 
instruções dadas; 
- Devem imitar os 
movimentos da 

estagiária e 
posteriormente de 

cada um dos 
elementos do 

grupo;   
- Devem dançar 

com o par; 
- Deve imitar pelo 

menos um 
movimento 
combinado. 

Controlo do 
paraquedas 

- Realizar 
movimento 

lentos, 
relaxando os 

músculos 

Realizar mobilizações de 
modo a manter uma bola em 
cima do paraquedas sem a 

deixar sair. De seguida, sem a 
bola e todos em conjunto 
levantam o paraquedas 

calmamente e baixam-no, 
repetindo cinco vezes. Estes 

movimentos são 
acompanhados pela 

respiração. 

- Os indivíduos 
devem 

movimentar o 
paraquedas sem 

a bola cair no 
chão; 

- Devem realizar 
movimentos 

lentos 

- Instrução 
verbal; 

- 
Demonstração 

Bola 
Paraquedas 

10 
minutos 
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O C demonstrou-se distraído durante toda a sessão, pareceu não ouvir nenhuma 
das instruções dadas e nunca dirigiu o olhar para a estagiária. Esteve constantemente 
a olhar para sua colega H, pelo que a estagiária pediu que a imitava, para que não 
ficasse parado na sessão. 

O D nesta sessão mostrou-se sonolento. Durante a sessão foi-se afastando da 
roda habitual e demonstrou não estar concentrado na sessão. Foi necessária insistência 
por parte da estagiária para que ele se movimentasse ao som das músicas. 

O E, se não for orientado, parece perder-se um bocado na sessão. Foi 
necessária uma orientação constante por parte da estagiária para que o E participasse 
de forma mais ativa. Em partes da sessão o E parou de fazer os movimentos mas logo 
que foi referido o nome dele ele voltou a movimentar-se à dança. 

 A F teve um comportamento e participação exemplar neste dia, seguiu todas as 
instruções que foram dadas mas apenas teve presente em metade da sessão porque 
teve de ir para outra atividade (tecelagem). 

A G esteve constantemente a verbalizar sozinha ao longo de toda a sessão. Para 
além disso, exibiu alguns movimentos bruscos com os braços como se estivesse 
chateada. A G demonstrou pouca força muscular nos membros superiores pois não 
conseguiu movimentar os braços sozinha. Apenas o fez com ajuda física da estagiária. 
Nos membros inferiores, a G tem tendência a realizar sempre o mesmo movimento. 

A H teve um bom desempenho em toda a sessão, demonstrou saber a sequência 
do aquecimento. Seguiu sempre as instruções e expressou-se corporalmente. 

Todos os indivíduos foram capazes de imitar os movimentos da estagiária e 
conseguiram mobilizar o paraquedas com o controlo e cuidado para que a bola não 
caísse no chão.  
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