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Anexo H – Planos de Intervenção dos casos A e B 
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Faculdade de Motricidade Humana – Universidade Técnica de Lisboa 
Centro de Recursos para a Inclusão da APPDA-LISBOA 

 

 

A A foi avaliada nas sessões de psicomotricidade a decorrer desde Novembro 
de 2012 na EB1 Santos Mattos do Agrupamento de Escolas de Alfornelos. A criança foi 
avaliada de acordo com uma grelha de avaliação que envolve os vários domínios 
psicomotores, competências cognitivas e comportamentos. A referida grelha foi 
construída com base noutros instrumentos que avaliam o desenvolvimento psicomotor 
da criança (Bateria Psicomotora, Exploracíon Psicomotriz, L’ Examen Psychomoteur: 
Enfants à partir de 6 ans); o desenvolvimento infantil em diversas áreas de 
competências (Schedule of Growing Skills, Escala de Desenvolvimento Mental de 
Griffiths); e o desenvolvimento motor da criança (Body Skills: A Motor Development 
Curriculum for Children, Peabody: Developmental Motor Scale). 

De seguida são apresentados dois gráficos resumo da referida avaliação nos 
quais e indicado o número de itens assinalados como “sucesso”, “emergente” e “falha” 
ou “adequado”, “ligeiro”, “severo”, “não observado” e “não verbaliza”. O primeiro gráfico 
diz respeito ao Perfil Psicomotor e o segundo ao Perfil de Comportamento da criança. 
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Nome: Caso A        Data de nascimento:                      Ano de escolaridade:  

Escola: EB1 Santos Mattos – Agrupamento de Escolas de Alfornelos 

Responsável pela observação: Sara Carina Fernandes Teixeira 

Data: 29 de Janeiro de 2013 
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Resultados da avaliação 
Com a avaliação inicial verificou-se que a nível psicomotor as áreas mais fracas 

da A foram ao nível da estruturação espácio-temporal / organização espácio-temporal, 
das competências cognitivas / noções espaciais  

A nível psicomotor as áreas mais fracas da A foram ao nível da estruturação 
espácio-temporal – organização espácio-temporal e das competências cognitivas / 
noções espaciais. Nas competências cognitivas, a criança conseguiu identificar as 10 
cores e associar objetos da mesma cor, no entanto demonstrou alguma confusão nas 
noções espaciais cima/baixo, dentro/fora e em identificar formas geométricas, os 
restantes itens desta área foram cotados como “falha”. No que se refere à estruturação 
espácio-temporal – organização espácio-temporal a criança demonstrou dificuldades 
em atirar uma bola a um alvo cumprindo o número de vezes que a mesma deve bater 
no chão e na adaptação do movimento ao ritmo rápido e lento e à ausência de 
movimento, os restantes itens foram cotados como “falha”. 

As áreas intermédias da A foram ao nível da equilibração (equilíbrio estático e 
dinâmico), da noção do corpo e da praxia global – coordenação óculo-pedal e 
coordenação óculo-manual. Ao nível do equilíbrio estático a criança conseguiu manter-
se em apoio retilíneo mas demonstrou dificuldades nos restantes itens. No equilíbrio 
dinâmico não consegue atravessar a trave estreita para trás e apresenta dificuldades 
em saltar para baixo, saltar barreiras de 40cm, deslocar-se em apoio unipedal para trás, 
andar sobre uma linha para trás, atravessar o banco sueco para trás e a trave estreita 
de frente e de lado, necessitando de ajuda física para os executar. Ao nível da noção 
do corpo a criança é capaz de apontar e nomear partes do seu corpo e de montar a 
figura humana mas demonstra dificuldades nos restantes itens deste domínio. No que 
se refere à coordenação óculo-pedal tenta mas revela dificuldades em conduzir uma 
bola com os pés (numa zona definida, em linha reta e contornando pinos) e na 
coordenação óculo-manual revela dificuldades em apanhar uma bola a uma distância 
de 2 metros, a lançar uma bola com as duas mãos por baixo, a lançar uma bola com 
uma mão por baixo e por cima, em encestar uma bola de ténis a uma distância de 1,5 e 
2 metros e em driblar uma bola percorrendo uma linha reta. A criança não consegue 
driblar uma bola contornando pinos, sendo este item cotado como “falha” e os restantes 
deste subdomínio foram realizados com “sucesso”. 

Como área forte destaca-se a lateralização, a estruturação espácio-temporal – 
imitação e a praxia global – motricidade global. A criança manifestou uma lateralização 
ocular, manual e pedal direita mas não manifestou uma clara dominância lateral auditiva. 
As atividades de imitação foram todas realizadas com sucesso e na motricidade global 
apenas demonstrou dificuldades no rastejar manifestando alguns movimentos 
descoordenados. 

No que se refere aos comportamentos nota-se um equilíbrio entre os itens cotados 
como “adequado” e “ligeiro”. A linguagem e comunicação é a área onde a criança 
demonstra mais limitações, apresentando dois itens como “severo”. No domínio 
sensorial e outros comportamentos apresenta um item cotado como “severo”, 
demonstrando uma reação exagerada a sons e movimentos estereotipados. Os 
domínios relação interpessoal e ambiente / material são os que a criança demonstra um 
maior equilíbrio entre os itens cotados como adequado e ligeiro. 
 

De acordo com esta avaliação, de seguida serão apresentados os objetivos que 
se estabeleceram para a A a nível psicomotor e comportamental, tendo-se em conta 
que o período de intervenção decorrerá até ao final do presente ano letivo. Salienta-se 
que nas sessões os objetivos a ser trabalhados serão principalmente a nível psicomotor, 
no entanto, de uma forma mais indireta, procurar-se-á também intervir ao nível do 
comportamento da criança. 
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Objetivos da intervenção 
 
Tonicidade 
- Descontrair voluntariamente os membros, perante mobilizações induzidas pela 
psicomotricista, podendo revelar ligeira insensibilidade ao peso dos membros e 
pequenos movimentos voluntários. 
 
Equilibração 
- Desenvolver o equilíbrio estático: 
 - Ser capaz de manter-se em apoio retilíneo, na ponta dos pés e em apoio 
unipedal. 
- Desenvolver o equilíbrio dinâmico: 
 - Saltar a pés juntos para baixo e sobre barreiras de 40cm de altura; 

- Saltar em apoio unipedal para trás; 
- Andar sobre uma linha para trás; 
- Atravessar o banco sueco para trás; 
- Atravessar o banco sueco (trave estreita) para a frente, de lado e para trás. 
 

Lateralização 
- Manifestar uma clara lateralização auditiva. 
 
Noção do Corpo 
- Identificar partes do corpo do outro; 
- Reconhecer a direita e esquerda em si, nos objetos e nos outros. 
 
Estruturação Espácio-Temporal/Imitação 
- Percorrer uma distância dando o número de passos solicitado; 
- Atirar uma bola a um alvo, cumprindo o número de vezes que esta deve bater no chão; 
- Memorizar e reproduzir diferentes sequências rítmicas; 
- Adaptar o movimento ao ritmo rápido e lento e à ausência de ritmo; 
- Realizar a representação topográfica da sala. 
 
Praxia Global 
- Desenvolver a Motricidade Global: 
 - Melhorar a coordenação no rastejar. 
- Desenvolver a Coordenação óculo-pedal: 
 - Conduzir a bola dentro dos limites de uma zona definida, percorrendo uma linha 
reta e contornando os pinos. 
- Desenvolver a Coordenação óculo-manual: 

- Apanhar uma bola a 2 metros de distância; 
- Lançar uma bola a um alvo com as duas mãos por baixo; 
- Lançar uma bola a um alvo com uma mão por cima e por baixo; 
- Encestar uma bola de ténis a 1,5 e 2 metros de distância; 
- Driblar uma bola percorrendo uma linha reta e contornando os pinos. 
 

Competências Cognitivas/Noções espaciais 
- Adquirir as noções: cima/baixo, frente/atrás, dentro/fora, grande/pequeno, 

alto/baixo, longe/perto; 
- Identificar formas geométricas (quadrado, triângulo, circulo); 
- Reconhecer expressões faciais, sentimentos e emoções. 

 
Comportamento 
Desenvolver as relações interpessoais: 

- Iniciar interação verbal ou não verbal; 
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- Reagir à voz do adulto, dando atenção pelo menos em determinados 
momentos; 

- Manter um contacto visual adequado durante a sessão; 
- Mostrar ter consciência da presença do outro; 
- Interagir com os pares para brincar, propor alguma atividade ou jogo; 
- Cumprimentar à chegada e à saída da sessão; 
- Participar em jogos, exceto se não é capaz ou não os compreende; 
- Mostrar consciência e ficar motivado com elogios, 
 

Melhorar a interação com o ambiente e os materiais: 
- Explorar o material da sala de forma adequada; 
- Organizar-se durante as atividades, mesmo sendo guiado e ajudado; 
- Mostrar alguma motivação por recompensas concretas; 
- Brincar sozinha, utilizando o espaço e material de forma adequada; 
- Recorrer a tentativa-erro para realizar tarefas e ultrapassar obstáculos; 
- Manifestar uma maior motivação e interesse para completar as tarefas com 

sucesso. 
 
Melhorar as reações a nível sensorial: 

- Reagir ao som de forma adequada; 
- Apresentar sensibilidade auditiva adequada; 
- Apresentar interesse menos excessivo por texturas, conseguindo parar o 

comportamento. 
 

Melhorar a linguagem e a comunicação: 
- Comunicar as suas necessidades, sendo encorajado para que tal aconteça; 
- Utilizar ecolália imediata com menos frequência; 
- Diminuir a utilização de uma linguagem inteligível ou de difícil compreensão; 

Utilizar a linguagem de uma forma espontânea ou variada; 
- Manter uma conversação com mais que um interlocutor de forma adequada. 

 
Outros comportamentos: 

- Diminuir comportamentos considerados estranhos para a sua idade e 
situações; 

- Diminuir estereotipias ou movimentos repetitivos. 
 
Plano de intervenção 

Ate ao final do ano letivo 2012/2013 serão realizadas às quintas-feiras sessões 
individuais de intervenção psicomotora com a A, com uma duração de 30 minutos, e no 
final deste ano letivo será efetuada uma avaliação do seu desenvolvimento psicomotor 
e o respetivo relatório.  

Estas sessões estão 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 percursos com diversos obstáculos e com pequenos 
jogos que ajudam no desenvolvimento global da criança, 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 a criança, avaliação e elaboração de planos e relatórios. 
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Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Estabelecimento 

de relação inicial 

com criança 

        

Avaliação Inicial 
        

Elaboração do 

Plano de 

Intervenção 

        

Intervenção 

Psicomotora 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Avaliação Final 
        

Elaboração do 

relatório final da 

intervenção 

        

 
 
Estratégias de intervenção 
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 algumas estratégias a ter em 
conta:  
 

Domínios a 
trabalhar 

Estratégias de intervenção 

Desenvolver a 
relação criança-
psicomotricista 

- Criar situações que promovam o contacto ocular; (caso A) 
- Dinamizar com a criança jogos de imitação e que exijam jogar 
à vez. 

Desenvolver a 
linguagem 

recetiva 

- Utilizar uma linguagem simples e clara em frases curtas; 
- Utilizar gestos associados às palavras, para uma melhor 
compreensão por parte das crianças; 
- Utilizar um tom de voz que indique aceitação ou proibição de 
determinados comportamentos da criança, de forma a 
expressar e ajudar a criança a compreender os estados de 
ânimo do adulto. 

Desenvolver a 
linguagem 
expressiva 

- Promover situações em que a criança necessite de comunicar 
com a psicomotricista para desempenhar a tarefa; 
- Incentivar a criança a nomear objetos que suscitam o seu 
interesse ou que utiliza;  
- Proporcionar jogos que envolvam a expressão verbal entre a 
criança e a psicomotricista (por exemplo, através de canções) 
- Incentivar a expressão verbal acerca das atividades 
realizadas.  

Melhorar o 
tempo de 
atenção 

- Utilizar materiais do interesse da criança nas atividades 
realizadas, como jogos ou brinquedos; 
- Realizar várias atividades nas sessões, com um tempo de 
duração reduzido; 
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- Realizar atividades que exijam que a criança esteja alerta e 
atenta aos movimentos do outro, como apanhar uma bola 
atirada após ouvir o seu nome. 

Desenvolver 
comportamentos 

adequados 
durante a 
sessão 

- Organizar do tempo e do espaço da sessão, para que também 
a criança se organize; 
- Manter a estrutura da sessão, possibilitando uma maior 
segurança e previsão dos acontecimentos, e gradualmente ir 
introduzindo as modificações necessárias; 
- As atividades devem acontecer de forma estruturada e 
mediatizada, havendo espaço para alguma exploração livre por 
parte da criança. 

Realizar jogos 
com regras e 

promover 
interação social 

- Realizar atividades com regras simples, para que a criança 
aprenda a respeitar e interiorizar as regras; (Caso A) 
- Realizar jogos de regras, para que a criança aprenda a 
respeitar e interiorizar as regras; (Caso B) 
- Criar situações que prevejam um compasso de espera, para 
que a criança aprenda a esperar pela sua vez, inibindo o seu 
comportamento impulsivo; 
- Promover jogos a pares, que envolvam ação partilhada, 
promovam o contacto ocular e a comunicação. 

Melhorar o 
desempenho 
nas tarefas 

globais 

- Executar a tarefa primeiro que a criança para que esta imite 
depois (demonstração), ou realizar a tarefa simultaneamente 
que a criança para que esta imite ao mesmo tempo 
(demonstração simultânea); 
- Guiar fisicamente a criança durante a realização de parte da 
tarefa (ajuda física parcial), ou guiar fisicamente a criança 
durante toda atividade (ajuda física total); 
- Dar instruções verbais, no início e durante a atividade, que 
indiquem de forma explícita, ou não, o que a criança deve 
realizar ou responder (ajuda verbal); 
- Ajudar a criança a realizar corretamente a atividade com o 
auxílio de pistas visuais;  
- Fornecer feedback verbal, para que a criança perceba se está 
a realizar a tarefa correta ou incorretamente e se poder corrigir. 
- Utilizar recompensas concretas, pelas quais a criança 
manifeste algum interesse e substitui-las gradualmente por 
reforços sociais, como elogios verbais e gestos de aprovação; 
- Retirar as recompensas mediante um comportamento 
desadequado. 

______________________________________________ 
Sara Carina Fernandes Teixeira 
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Faculdade de Motricidade Humana – Universidade Técnica de Lisboa 
Centro de Recursos para a Inclusão da APPDA-LISBOA 

 

 
O B foi avaliado nas sessões de psicomotricidade a decorrer desde Novembro 

de 2012 na EB1 Santos Mattos do Agrupamento de Escolas de Alfornelos. A criança foi 
avaliada de acordo com uma grelha de avaliação que envolve os vários domínios 
psicomotores, competências cognitivas e comportamentos. A referida grelha foi 
construída com base noutros instrumentos que avaliam o desenvolvimento psicomotor 
da criança (Bateria Psicomotora, Exploracíon Psicomotriz, L’ Examen Psychomoteur: 
Enfants à partir de 6 ans); o desenvolvimento infantil em diversas áreas de 
competências (Schedule of Growing Skills, Escala de Desenvolvimento Mental de 
Griffiths); e o desenvolvimento motor da criança (Body Skills: A Motor Development 
Curriculum for Children, Peabody: Developmental Motor Scale). 

De seguida são apresentados dois gráficos resumo da referida avaliação nos 
quais é indicado o número de itens assinalados como “sucesso”, “emergente” e “falha” 
ou “adequado”, “ligeiro”, “severo”, “não observado” e “não verbaliza”. O primeiro gráfico 
diz respeito ao Perfil Psicomotor e o segundo ao Perfil de Comportamento da criança. 
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Nome: Caso B        Data de nascimento:                      Ano de escolaridade:  

Escola: EB1 Santos Mattos – Agrupamento de Escolas de Alfornelos 

Responsável pela observação: Sara Carina Fernandes Teixeira 

Data: 29 de Janeiro de 2013 
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Resultados da avaliação 
A nível psicomotor as áreas mais fracas do B foram ao nível da equilibração 

(equilíbrio estático e dinâmico) e da estruturação espácio-temporal – organização 
espácio-temporal. Ao nível do equilíbrio estático o B demonstrou dificuldades em 
manter-se em apoio retilíneo, nas pontas dos pés e em apoio unipedal, tendo 
necessitado de ajuda física para o fazer. No equilíbrio dinâmico, demonstrou ser capaz 
de saltar a pés juntos no local, para frente e para o lado, andar sobre uma linha para 
frente e no banco sueco para a frente e para o lado. A este nível demonstrou dificuldades 
em saltar para trás, saltar barreiras, saltar em apoio unipedal, andar sobre uma linha e 
no banco sueco para trás e na trave estreita para a frente. Os restantes itens a este 
nível foram cotados como “falha”. No que concerne à estruturação espácio-temporal – 
organização espácio-temporal o aluno demonstrou dificuldades em todos os itens 
avaliados. 

As áreas intermédias do B foram a noção do corpo, a coordenação óculo-pedal 
e óculo-manual. Ao nível da noção do corpo a criança demonstrou dificuldades em 
montar a figura humana e em reconhecer a direita e esquerda nos outros mas os 
restantes itens foram realizados com “sucesso”. No que diz respeito à praxia global ao 
nível da coordenação óculo-pedal a criança apresentou dificuldades em conduzir a bola 
dentro dos limites de uma zona definida, percorrendo uma linha reta e contornando os 
pinos mas conseguiu executar os restantes itens com “sucesso”. Na coordenação óculo-
manual demonstrou dificuldades em lançar a bola com apenas uma mão e em driblar a 
bola. Os itens de driblar a bola percorrendo uma linha reta ou contornando os pinos 
foram cotados com “falha” e os restantes do referido domínio como “sucesso”.  

As áreas fortes consideradas foram a lateralização, a estruturação espácio-
temporal – imitação, a praxia global – motricidade global e as competências cognitivas 
/ noções espaciais nas quais o B mostrou ser capaz de realizar todas as tarefas tendo 
obtido assim a cotação “sucesso” em todos os itens. 

Ao nível dos comportamentos o B apresenta a maioria dos itens cotados como 
“adequado” demonstrando assim um bom comportamento no geral. No domínio outros 
comportamentos apresenta em todos os itens um comportamento adequado 
demonstrando que não é agressivo nem apresenta movimentos estereotipados. 

 
De acordo com esta avaliação, de seguida serão apresentados os objetivos que 

se estabeleceram para o B a nível psicomotor e comportamental, tendo-se em conta 
que o período de intervenção decorrerá até ao final do presente ano letivo. Salienta-se 
que nas sessões os objetivos a ser trabalhados serão principalmente a nível psicomotor, 
no entanto, de uma forma mais indireta, procurar-se-á também intervir ao nível do 
comportamento da criança. 
 
 
Objetivos da intervenção 
 
Tonicidade 
- Descontrair voluntariamente os membros, perante mobilizações induzidas pela 
psicomotricista, podendo revelar ligeira insensibilidade ao peso dos membros e 
pequenos movimentos voluntários. 
 
Equilibração 
- Desenvolver o equilíbrio estático: 
 - Ser capaz de manter-se em apoio retilíneo, na ponta dos pés e em apoio 
unipedal. 
- Desenvolver o equilíbrio dinâmico: 
 - Saltar a pés juntos para baixo, para trás e sobre barreiras de 20cm, 30cm e 
40cm de altura; 
 - Saltar em apoio unipedal no local, para a frente e para trás; 
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 - Andar sobre uma linha para trás; 
 - Atravessar o banco sueco para trás; 

- Atravessar o banco sueco (trave estreita) para a frente, de lado e para trás. 
 
Noção do corpo 
- Montar a figura humana 
- Reconhecer a direita e esquerda nos outros 
 
Estruturação espácio-temporal/Organização espácio-temporal 
- Percorrer uma distância dando o número de passos solicitado; 
- Atirar uma bola a um alvo, cumprindo o número de vezes que esta deve bater no chão; 
- Memorizar e reproduzir diferentes sequências rítmicas; 
- Adaptar o movimento ao ritmo rápido e lento e à ausência de ritmo; 
- Realizar a representação topográfica da sala. 
 
Praxia global 
- Desenvolver a Coordenação óculo-pedal: 
 - Conduz a bola dentro dos limites de uma zona definida, percorrendo uma linha 
reta e contornando os pinos. 
- Desenvolver a Coordenação óculo-manual: 

- Apanhar uma bola a 2 metros de distância; 
 - Lançar uma bola a um alvo com as duas mãos por baixo; 

- Lançar uma bola a um alvo com uma mão por cima e por baixo; 
 - Encestar uma bola de ténis a 2 metros de distância; 
 - Driblar uma bola no local, percorrendo uma linha reta e contornando os pinos. 
 
 
Comportamento 
 - Melhorar as relações interpessoais: 
 - Parar uma atividade quando ouve a palavra não 
 - Cumprimentar os outros à chegada e à saída de forma espontânea. 
- Melhorar a interação com o ambiente e os materiais: 
 - Recorrer a tentativa-erro para realizar tarefas e ultrapassar obstáculos. 
- Melhorar as reações a nível sensorial:  

- Apresentar sensibilidade visual e auditiva sem dar atenção excessivamente; 
- Melhorar a linguagem e a comunicação:  

- Comunicar as suas necessidades, após encorajado para que tal aconteça;  
- Repetir palavras ou frases apenas se for pedido. 

 
Plano de intervenção 

Ate ao final do ano letivo 2012/2013 serão realizadas às quintas-feiras sessões 
individuais de intervenção psicomotora com o B, com uma duração de 30 minutos, e no 
final deste ano letivo será efetuada uma avaliação do seu desenvolvimento psicomotor 
e o respetivo relatório.  

Estas sessões estão 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 percursos com diversos obstáculos e com pequenos 
jogos que ajudam no desenvolvimento global da criança, 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 a criança, avaliação e elaboração de planos e relatórios. 
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Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Estabelecimento 

de relação inicial 

com criança 

        

Avaliação Inicial 
        

Elaboração do 

Plano de 

Intervenção 

        

Intervenção 

Psicomotora 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Avaliação Final 
        

Elaboração do 

relatório final da 

intervenção 

        

 
 
 
Estratégias de Intervenção 

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 algumas estratégias a ter em 
conta:  
 

Domínios a 
trabalhar 

Estratégias de intervenção 

Desenvolver a 
relação criança-
psicomotricista 

- Dinamizar com a criança jogos de imitação e que exijam jogar 
à vez. 

Desenvolver a 
linguagem 

recetiva 

- Utilizar uma linguagem simples e clara em frases curtas; 
- Utilizar gestos associados às palavras, para uma melhor 
compreensão por parte das crianças; 
- Utilizar um tom de voz que indique aceitação ou proibição de 
determinados comportamentos da criança, de forma a 
expressar e ajudar a criança a compreender os estados de 
ânimo do adulto. 

Desenvolver a 
linguagem 
expressiva 

- Promover situações em que a criança necessite de comunicar 
com a psicomotricista para desempenhar a tarefa; 
- Incentivar a criança a nomear objetos que suscitam o seu 
interesse ou que utiliza; 
- Proporcionar jogos que envolvam a expressão verbal entre a 
criança e a psicomotricista (por exemplo, através de canções); 
- Incentivar a expressão verbal acerca das atividades 
realizadas. 

Melhorar o 
tempo de 
atenção 

- Utilizar materiais do interesse da criança nas atividades 
realizadas, como jogos ou brinquedos; 
- Realizar várias atividades nas sessões, com um tempo de 
duração reduzido; 
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- Realizar atividades que exijam que a criança esteja alerta e 
atenta aos movimentos do outro, como apanhar uma bola 
atirada após ouvir o seu nome. 

Desenvolver 
comportamentos 

adequados 
durante a 
sessão 

- Organizar o tempo e o espaço da sessão, para que também a 
criança se organize; 
- Manter a estrutura da sessão, possibilitando uma maior 
segurança e previsão dos acontecimentos, e gradualmente ir 
introduzindo as modificações necessárias; 
- As atividades devem acontecer de forma estruturada e 
mediatizada, havendo espaço para alguma exploração livre por 
parte da criança. 

Realizar jogos 
com regras e 

promover 
interação social 

- Realizar jogos de regras, para que a criança aprenda a 
respeitar e interiorizar as regras;  
- Criar situações que prevejam um compasso de espera, para 
que a criança aprenda a esperar pela sua vez, inibindo o seu 
comportamento impulsivo; 
- Promover jogos a pares, que envolvam ação partilhada, 
promovam o contacto ocular e a comunicação. 

Melhorar o 
desempenho 
nas tarefas 

globais 

- Executar a tarefa primeiro que a criança para que esta imite 
depois (demonstração), ou realizar a tarefa simultaneamente 
que a criança para que esta imite ao mesmo tempo 
(demonstração simultânea); 
- Guiar fisicamente a criança durante a realização de parte da 

tarefa (ajuda física parcial), ou guiar fisicamente a criança 

durante toda atividade (ajuda física total); 

- Dar instruções verbais, no início e durante a atividade, que 
indiquem de forma explícita, ou não, o que a criança deve 
realizar ou responder (ajuda verbal); 
- Ajudar a criança a realizar corretamente a atividade com o 
auxílio de pistas visuais;  
- Fornecer feedback verbal, para que a criança perceba se está 
a realizar a tarefa correta ou incorretamente e se poder corrigir; 
- Utilizar recompensas concretas, pelas quais a criança 
manifeste algum interesse e substitui-las gradualmente por 
reforços sociais, como elogios verbais e gestos de aprovação; 
- Retirar as recompensas mediante um comportamento 
desadequado. 

 
______________________________________________ 

Sara Carina Fernandes Teixeira 
 


