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Anexo N – Preenchimento da LOFPOT na avaliação inicial e 

final para cada um dos indivíduos do grupo 
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Caso C 
 

 
 
 
 Pela observação do gráfico é possível notar que o C apresentou uma melhoria 
na maioria dos itens avaliados pois na avaliação final obtiveram-se mais itens próximo 
do 0 (comportamento não perturbado) comparativamente à avaliação inicial. 
 O C demonstrou um comportamento não perturbado em três dos itens avaliados: 
ao nível da autoconfiança, demonstrou-se autoconfiante nas sessões, movimentando-
se de forma adequada sem ajuda do técnico e sem sinais de ansiedade; ao nível das 
regras sociais, pois demonstrou um comportamento adequado no cumprimento de 
regras das atividades; e ao nível da sincronização rítmica das várias partes do corpo, 
no qual revelou uma adequada noção rítmica e capacidade de movimentar-se seguindo 
o ritmo. Em algumas músicas o C acompanhava o ritmo contando “1, 2, 3” o que o 
ajudava a marcar o compasso da música e a executar os movimentos de acordo com o 
que ouvia. 

Nos itens tipo de atividade e amplitude dos movimentos a nível central o C 
manteve-se igual não tendo havido uma evolução. De facto, o C demonstrou por vezes, 
ao longo das sessões, uma atitude passiva, parava a meio das atividades, sendo 
necessário um reforço verbal ou não verbal por parte da estagiária para que o C 
retomasse a atividade. No que concerne à amplitude dos movimentos a nível central, 
movimenta-se com algum controlo na zona da pélvis e da coluna vertebral. 

Os itens relações emocionais, relaxação e contacto corporal com os outros foram 
os que obtiveram uma maior evolução ao longo do tempo passando de comportamento 
excessivamente perturbado a comportamento ligeiramente perturbado. Ao nível das 
relações emocionais o C evoluiu na relação com a estagiária e com todos os colegas 
mas manteve sempre uma relação mais forte para com a sua colega (caso H). Esta 
relação do C com a H foi usada como estratégia para melhorar participação do C nas 
sessões. Por vezes o C ficava a olhar fixamente para a H e distraia-se parando a 
atividade, assim era pedido ao C para imitar a H e deste modo ele realizava bem as 
atividades com jogos de imitação. Na relaxação demonstrou-se menos tenso 
comparativamente à avaliação inicial mas na fase final da sessão continuou a 
demonstrar tensão nos membros superiores, não relaxando os braços nem as mãos 
quando era pedido que pendesse o tronco para a frente. Ao nível do contacto corporal 
o C demonstrou-se mais disponível para o contacto físico tanto com os colegas como 
com a estagiária. Verificou-se em algumas sessões que o C acariciou os seus colegas 
e a estagiária com a sua mão na cara ou nas costas do outro demonstrando também 
algum afeto. Mesmo assim, o C nunca manteve o contacto ocular com a estagiária, 
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mesmo quando era chamado pela mesma, o C dirigia sempre o olhar para o vazio ou 
para a sua colega H. 

Os restantes itens evoluíram entre a avaliação inicial e final, de comportamentos 
perturbados para comportamentos ligeiramente perturbados. Ao nível do controlo do 
movimento o C demonstrou um maior controlo sobre si mesmo, uma marcha mais 
coordenada e os movimentos das diversas atividades realizadas também mais 
coordenados. O C melhorou a sua capacidade de prestar atenção nas sessões e 
demonstrou menor distração comparativamente à avaliação inicial. Relativamente à 
expressão corporal, demonstrou-se mais expressivo corporalmente principalmente 
aquando a realização de atividades de pares com a H. Verificou-se que a expressão 
facial do C ia-se alterando ao longo da sessão conforme a mudança de música, por 
exemplo, quando tocava a música preferida do C era notória a sua satisfação, não só 
pela expressão fácil, mas também pelos seus movimentos que pareciam ser mais 
concretos e com algum significado. No que se refere à comunicação verbal o C 
responde verbalmente à estagiária e aos seus colegas mas é pouco comunicativo e 
quando o faz não mantem contato visual. O C tinha tendência a repetir as instruções 
dadas pela estagiária.  

Ao nível da amplitude dos movimentos a nível superior e inferior o C demonstrou 

movimentar-se com algum cuidado e controlo sobre os seus membros superiores e 

inferiores. Por fim, o C ainda não começou a utilizar todo o espaço disponível no ginásio 

mantendo-se em algumas partes da sessão no seu “cantinho”.   

 
 
Caso D 
 

 
 
 

Pela observação do gráfico é possível notar que o D apresentou uma melhoria 
em metade dos itens avaliados, os quais na avaliação final registaram-se mais próximo 
do 0 (comportamento não perturbado) comparativamente à avaliação inicial, no entanto 
não se registou nenhum item como comportamento não perturbado. 

Os itens nos quais se registou uma evolução positiva foram: autoconfiança, no 
qual demonstrou estar mais confiante nas sessões e ao longo do tempo deixou de ser 
necessário o reforço verbal ou físico para movimentar-se; tipo de atividade, no qual 
passou a ter uma participação mais ativa em algumas partes da sessão, mesmo que 
por vezes fosse necessário um reforço verbal ou não verbal por parte da estagiária para 
que o D participasse mais nas atividades; relaxação, demonstrando-se menos tenso 
comparativamente à avaliação inicial essencialmente na parte final da sessão; controlo 
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do movimento, o D evoluiu na capacidade de controlar o seu próprio corpo nos 
movimentos no entanto ainda apresenta um ligeiro descontrolo; capacidade de atenção, 
demonstrou-se mais envolvido na sessão tendo conseguido ficar mais atento na mesma, 
demonstra ser capaz de compreender as instruções mas necessita de reforço verbal 
para as seguir; contacto corporal com os outros é escasso, o D evita o contacto com os 
colegas mesmo nas atividades de pares, com a estagiária aceita o contacto físico mas 
por pouco instantes; sincronização rítmica das várias partes demonstra uma 
sincronização rítmica ligeiramente por defeito, movimentando-se de forma mais lenta 
em relação ao ritmo ouvido; amplitude dos movimentos a nível superior, item onde 
ocorreu uma maior evolução, demonstrou um esforço para controlar os membros 
superiores nos movimentos mesmo assim ainda demonstra um ligeiro descontrolo.  

Os restantes itens, relações emocionais, expressão corporal, comunicação 
verbal, regras sociais, amplitude dos movimentos a nível central e inferior e utilização 
do espaço, mantiveram-se iguais entre a avaliação inicial e final, não tendo sido notada 
qualquer evolução. Assim, o D manteve as suas dificuldades em relacionar-se com os 
seus colegas e com a estagiária; em expressar-se corporalmente; em comunicar 
verbalmente; em cumprir as regras de comportamento nas atividades; em controlar, 
quando se movimenta, a zona da pélvis, da coluna vertebral, e também das pernas, 
joelhos e pés; e por fim, em utilizar o espaço disponível no ginásio. De notar que quando 
a estagiária chamava o D este olhava para a mesma apenas por breves instantes, 
mantendo o seu olhar maioritariamente fixo no chão ao longo de toda a sessão. Em três 
sessões o D teve um comportamento desadequando que foi o de cuspir para o chão. 
Este comportamento foi partilhado com os profissionais responsáveis da sala do D, os 
quais indicaram uma estratégia a ser usado com o D quando tal comportamento se 
voltasse a repetir. Por último, o D demonstrou-se pouco flexível à mudança de atividades 
nas sessões, ficando-se sempre no mesmo movimento. 

 
 

Caso E 
 

 
 
 

Pela observação do gráfico é possível notar que o E apresentou uma melhoria 
na maioria dos itens avaliados pois na avaliação final obtiveram-se mais itens próximo 
do 0 (comportamento não perturbado) comparativamente à avaliação inicial. 

O E demonstrou um comportamento não perturbado em seis dos itens avaliados: 
autoconfiança, demonstrou-se autoconfiante nas sessões, movimentando-se de forma 
adequada sem ajuda do técnico e sem sinais de ansiedade; capacidade de atenção, 
demonstrou-se atento e concentrado nas atividades ao longo de toda a sessão, 

-3

-2

-1

0

1

2

3

Resultados da avaliação inicial e final - caso E

Avaliação inicial

Avaliação final



168 
 

demonstrou compreender as instruções ditas, e deixou de ser necessário o reforço 
verbal; expressão corporal, demonstrou-se expressivo pelos seus movimentos e pela 
expressão facial que, ao longo das sessões foi demonstrando o seu bem-estar e prazer 
nas sessões com música; regras sociais, demonstrou um comportamento adequado no 
cumprimento de regras das atividades, obedecendo a tudo o que era dito pela estagiária; 
contacto corporal com os outros, item em que ocorreu uma maior evolução de 
comportamento perturbado (-2) a comportamento não perturbado (0). Neste aspeto o E 
demonstrou uma aceitação do contacto corporal com a estagiária e realizou as 
atividades de contacto corporal com os colegas de forma apropriada sem recusa, de 
referir que quando em contacto com o outro o E mantinha o contacto ocular; o item tipo 
atividade manteve-se como comportamento não perturbado, pois o E teve sempre uma 
participação ativa nas sessões. 

Os itens amplitude dos movimentos a nível superior e inferior e sincronização 
das várias partes do corpo apesar de serem comportamento ligeiramente perturbado, 
evoluíram também de forma positiva. A nível da amplitude dos movimentos a nível 
superior o E movimenta-se com alguma precaução, demonstrando um cuidado no 
controlo dos movimentos com os braços e as mãos; a nível inferior movimenta as 
pernas, joelhos e pés com precaução. Ao nível da sincronização rítmica o E demonstrou 
uma melhor noção de ritmo movimentando-se de forma mais coordenada de acordo 
com o ritmo ouvido. 

Os itens que mantiveram-se iguais entre a avaliação inicial e final foram: relações 
emocionais, relaxação, controlo de movimento, comunicação verbal, amplitude dos 
movimentos a nível central, utilização do espaço. Deste modo o E manteve as suas 
dificuldades iniciais em relacionar-se com os colegas e com a estagiária; em relaxar os 
músculos aquando pedido; em controlar o seu próprio corpo, executando os movimentos 
com alguma precaução não se deixando levar pela melodia da música e demonstrando 
assim alguma rigidez muscular; na comunicação verbal, em que, apesar de ser capaz 
de responder verbalmente à estagiária é pouco comunicativo com os colegas; em 
movimentar de forma adequada a zona da pélvis e da coluna vertebral; e, por fim, na 
utilização do espaço pois manteve-se sempre no seu “cantinho” da sessão. De notar 
que o E quando comunica mantem o contacto ocular com o outro. 

 
Caso F 

 

 
 
 
Pela observação do gráfico é possível notar que a F apresentou uma melhoria 

na maioria dos itens avaliados pois na avaliação final obtiveram-se mais itens próximo 
do 0 (comportamento não perturbado) comparativamente à avaliação inicial 
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 A F demonstrou um comportamento não perturbado na maioria dos itens 
avaliados, tendo alguns evoluído e outros mantido comportamento não perturbado 
desde a avaliação inicial. Deste modo, os itens que evoluíram foram: autoconfiança, 
demonstrou-se autoconfiante nas sessões, movimentando-se de forma adequada sem 
ajuda do técnico e sem sinais de ansiedade; relaxação, conseguiu relaxar os músculos 
sempre que pedido; controlo de movimento, conseguiu controlar o seu próprio corpo na 
execução de diversos movimentos; expressão corporal, demonstrou-se expressiva 
pelos seus movimentos e pela expressão facial que, ao longo das sessões foi 
demonstrando o seu bem-estar e prazer nas sessões com música; comunicação verbal, 
demonstrou-se mais comunicativa com a estagiária e com os colegas, comunica de 
forma audível e mantem um contacto visual apropriado; amplitude dos movimentos a 
nível superior, onde se notou uma grande evolução de comportamento perturbado (2) 
para comportamento não perturbado (0). A F conseguiu movimentar os seus membros 
superiores de forma apropriada sem tensão muscular. Ao nível da sincronização rítmica 
das várias partes do corpo, a F revelou uma adequada noção rítmica e capacidade de 
movimentar-se seguindo o ritmo. 
 Os itens que se mantiveram como comportamento não perturbado foram tipo de 
atividade, capacidade de atenção, regras sociais e amplitude dos movimentos a nível 
inferior. Assim, a F continuou a participar ativamente nas atividades; manteve-se atenta 
e concentrada em toda a sessão e compreendeu as instruções; cumpriu as regras de 
comportamentos e das atividades; e demonstrou controlar e movimentar de forma 
apropriada as pernas, os joelhos, os tornozelos e os pés. 

Os restantes itens, apesar de serem comportamento ligeiramente perturbado, 
evoluíram também de forma positiva. A F não se relaciona muito com os colegas do 
grupo nem mantém contacto corporal com os mesmos durante muito tempo. A sua 
amplitude dos movimentos a nível central é ligeiramente limitada, talvez devido à sua 
estrutura endomorfa. A maior dificuldade da F situa-se ao nível da utilização do espaço. 
Neste item não ocorreu nenhuma evolução, a F manteve-se no seu espaço da sessão. 
 
 
Caso G 
 

 
 
 
Pela observação do gráfico é possível notar que a G apresentou uma melhoria 

na maioria dos itens avaliados pois na avaliação final obtiveram-se mais itens próximo 
do 0 (comportamento não perturbado) comparativamente à avaliação inicial. Mesmo 
assim, a maioria dos comportamentos da G são algo perturbados. 
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Na avaliação final a G obteve comportamentos não perturbados ao nível da 
comunicação verbal, das regras sociais e da sincronização rítmica. Com o decorrer na 
intervenção a G mostrou-se mais comunicativa com todo o grupo e foi mais cumpridora 
das regras. 

A G demonstrou falta de confiança em movimentar-se e necessita 
constantemente de reforço externo verbal ou físico para o fazer; apresentou uma atitude 
por vezes passiva visto que não participou em todas as atividades de forma; ao nível da 
relaxação, a G demonstrou alguma tensão e flexibilidade muscular para realizar os 
movimentos; a G melhorou muito a sua capacidade atenção na sessão, mostrando-se 
mais atenta e capaz de compreender as instruções. 

Quanto ao controlo do movimento, a G demostrou alguma descoordenação e 
descontrolo dos movimentos. Quando a G realizou um movimento novo, notou-se 
alguma rigidez muscular e controlo sobre o corpo, como se o movimento não fosse 
automático e a G tivesse que pensar para a executá-lo. Ao nível da expressão corporal, 
a G foi pouco expressivo mas sessões. 

As relações emocionais continua a ser a grande dificuldade da G. apesar de mais 
comunicativa, a G por vezes virava costas ao grupo sendo nestes casos necessário 
chamá-lo de novo para a roda de modo a ficar de frente para o grupo. A sua amplitude 
de movimentos a nível inferior, central e superior foi por vezes limitada e movimentou-
se com algum controlo nessas zonas. Uma limitação da G é a utilização o espaço que 
tem para movimentar-se ficando sempre no seu “cantinho” da sessão. 
 
 
Caso H 
 

 
 
 

Pela observação do gráfico é possível notar que a H apresentou uma melhoria 
em quase todos os itens avaliados pois na avaliação final obtiveram-se mais itens 
próximo do 0 (comportamento não perturbado) comparativamente à avaliação inicial 
 A G demonstrou um comportamento não perturbado na maioria dos itens 
avaliados, tendo alguns evoluído e outros mantido comportamento não perturbado 
desde a avaliação inicial. Deste modo, os itens que evoluíram foram: relaxação, a H 
conseguiu relaxar os músculos sempre que pedido; comunicação verbal, demonstrou-
se mais comunicativa com a estagiária e com os colegas, comunica de forma audível e 
mantem um contacto visual apropriado; amplitude dos movimentos a nível superior, a G 
foi capaz de realizar movimentos com os membros superiores de forma apropriada; e 
contacto corporal com o outro, item em que ocorreu uma maior evolução. A G no 
decorrer da intervenção foi aceitando melhor o contacto corporal com os colegas e com 
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a estagiária. Ao nível da utilização do espaço, a H evoluiu mas mesmo assim ainda se 
manteve “presa” ao mesmo espaço na sessão.  

Os itens que se mantiveram como comportamento não perturbado foram 
autoconfiança, tipo de atividade, controlo de movimento, capacidade de atenção, 
expressão corporal, regras sociais; amplitude dos movimentos a nível inferior e 
sincronização rítmica. Assim, a G continuou a ser autoconfiante nas sessões, 
movimentando-se de forma adequada sem ajuda do técnico e sem sinais de ansiedade; 
continuou a participar ativamente nas atividades; conseguiu controlar o seu próprio 
corpo na execução de diversos movimentos; manteve-se atenta e concentrada em toda 
a sessão e compreendeu as instruções; demonstrou-se expressiva pelos seus 
movimentos e pela expressão facial que, ao longo das sessões foi demonstrando o seu 
bem-estar e prazer nas sessões com música; cumpriu as regras de comportamentos e 
das atividades; demonstrou controlar e movimentar de forma apropriada as pernas, os 
joelhos, os tornozelos e os pés; revelou uma adequada noção rítmica e capacidade de 
movimentar-se seguindo o ritmo. 

As relações emocionais com os colegas e a amplitude dos movimentos a nível 
central foram as áreas em que a H demonstrou mais dificuldades. A G não se relacionou 
muito com os colegas do grupo e a sua amplitude dos movimentos a nível central é 
ligeiramente limitada, talvez devido à sua estrutura endomorfa. 
 
 


