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RESUMO 

O presente Relatório de Estágio pretende descrever o uso da intervenção psicomotora 
na extensão do estágio curricular inserido no Ramo de Aprofundamento de 
Competências Profissionais do Mestrado em Reabilitação Psicomotora. A prática 
desenvolveu-se no âmbito da Promoção de Competências Pessoais e Sociais na 
população infantil, em abrangendo crianças entre os 4 e os 13 anos de idade, em 
contexto escolar e em contexto institucional, bem como na população sénior em 
contexto de Centro de Dia. 

Após a intervenção psicomotora, que teve como principal fundamento o Programa de 
Treino de Competências Pessoais e Sociais (Matos, 2005), as necessidades, os 
interesses e, as características de cada uma das populações-alvo e seus respetivos 
contextos. Procedeu-se à análise das avaliações realizadas, da qual se concluiu que a 
intervenção teve um impacto positivo em todas os contextos, em vários domínios das 
competências pessoais, sociais e ainda no domínio psicomotor que se encontram 
descritos ao longo do relatório. 

Para terminar são apresentadas as principais conclusões aferidas da experiência de 
estágio neste âmbito, e as principais reflexões pessoais.  

PALAVRAS-CHAVE: Crianças em Risco; Resiliência; Institucionalização; Problemas de 
Comportamento; Psicomotricidade; Competências Pessoais e Sociais; Idosos; 
Qualidade de Vida. 

 

ABSTRACT 

The current report is intended to describe the practice of psychomotor intervention in 
the extension of curricular internship embedded to the discipline of Professional Skills 
Development, of the Psychomotor Rehabilitation Master, The practice developed under 
the Promotion of Personal and Social Skills in the child population, which included 
children between 4 and 13 years old, in schools and in institutional context and the 
senior population in day Centre context. After psychomotor intervention, with the main 
foundation of the Program of Personal  and Social Skills Training (Matos, 2005), the 
needs, interests and characteristics of each of the target populations and their 
respective contexts. Proceeded to the analysis of the evaluations, which concluded that 
the intervention had a positive impact in all contexts, in several areas of personal, 
social skills and even psychomotor domain that are described throughout the report. 
The report concludes with presentation of the general conclusions assessed the 
curricular internship experience in this area and with the main personal reflections of 
psychomotor therapist. 
 
KEYWORDS: Children at Risk; Resilience; Institutionalization; Behavior problems; 
Psychomotor; Personal and Social Skills; Senior Citizens; Quality of Life. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente relatório surge no decorrer da Atividade de Estágio 
Profissionalizante, no Ramo de Aprofundamento de Competências Profissionais 
[RACP], com vista à conclusão do Mestrado em Reabilitação Psicomotora pela 
Faculdade de Motricidade Humana. Este estudo tem como objetivos aprofundar o 
conhecimento dentro da área da Reabilitação Psicomotora nas suas vertentes 
científica e metodológica através do desenvolvimento da capacidade de reflexão 
multidisciplinar, do desenvolvimento das capacidades de planeamento, de gestão e 
coordenação de serviços e/ou programas de Intervenção Psicomotora em diferentes 
contextos, do desenvolvimento de capacidades de inovação, conceção e 
implementação de novos conhecimentos e práticas que sustentam o desenvolvimento 
de novas perspetivas profissionais e políticas, com vista ao desenvolvimento do 
enquadramento profissional e científico na área. 

O trabalho desenvolvido durante o estágio curricular insere-se no âmbito da promoção 
de competências pessoais e sociais de crianças nos contextos escolar e institucional 
e, de população sénior em contexto institucional de Centro de Dia. Os locais de 
intervenção foram a Junta de Freguesia de Belém, no seguimento de três projetos já 
existentes: a “Psicomotricidade nas Escolas” que abrange três escolas primárias do 
Agrupamento de Escolas do Restelo; a “Psicomotricidade no Centro de Dia” que teve 
lugar no Centro de Dia de Caselas, em parceria com delegação de Lisboa da Cruz 
Vermelha Portuguesa; e, o projeto dos “Afetos na Escola. Este estágio foi ainda 
desenvolvido na casa da Casa da Fonte, que é uma instituição de acolhimento de 
emergência de crianças e jovens em risco, no concelho de Oeiras.  

Este relatório está organizado em três capítulos principais: o primeiro compreende 
enquadramento teórico, institucional e legal da prática profissional, onde se apresenta 
a sustentação teórica, a caraterização legal e institucional dos locais em que se 
desenvolveu o estágio; o segundo capítulo compreende a apresentação da prática 
profissional propriamente dita, nos vários contextos, apresentando para o efeito a 
caraterização das diferentes populações alvo de intervenção, os instrumentos de 
avaliação utilizados, as condições de avaliação, os objetivos de intervenção, os 
contextos de intervenção, a calendarização da intervenção, os resultados obtidos 
antes e após a intervenção, a sua discussão, ainda a referência às principais 
dificuldades e limitações encontradas ao longo do estágio pela psicomotricista 
estagiária, terminando com a apresentação das atividades complementares que se 
desenvolveram paralelamente a este estágio; e o terceiro e último capítulo que 
compreende a apresentação de principais conclusões retiradas do trabalho de estágio 
integral, bem como uma reflexão pessoal sobre os contributos deste trabalho, algumas 
perspetivas de futuro e ainda algumas são sugeridas novas questões e 
recomendações neste âmbito de intervenção. 
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CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO TEORICO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 Para uma melhor compreensão do trabalho realizado durante o estágio no 
âmbito das competências pessoais e sociais, segue uma breve revisão de alguns 
conceitos de base que ajudam a compreender o papel dos fatores de risco, dos fatores 
de proteção e da própria resiliência no desenvolvimento da criança. É ainda efetuada 
uma breve descrição acerca dos problemas de comportamento, e do impacto da 
intervenção psicomotora nas competências pessoais e sociais da criança. São ainda 
abordados temas como a senescência, o envelhecimento e a qualidade de vida, bem 
como o papel que a intervenção psicomotora poderá desenvolver neste domínio da 
vida do idoso, no seu envelhecimento e na qualidade de vida. 

A evolução desenfreada da civilização obriga diariamente a que cada indivíduo se 
reajuste e encontre novas formas de pensar, agir e se enquadrar perante o aumento 
significativo das situações de risco e vulnerabilidade inerentes ao seu processo de 
desenvolvimento, e que consequentemente terão uma repercussão na sua saúde 
mental (Matos, Martins, Jesus e Viseu, 2015). Estes pressupostos fundamentam o 
apelo feito na Declaração de Alma-Ata (1978), na Carta de Ottawa (1986) e na Carta 
de Banguecoque (2005), à responsabilização e esforço das comunidades na 
prevenção da doença e promoção da saúde dos seus cidadãos (World Health 
Organization, 2005, 2013). 

 

1. RISCO, PROTEÇÃO E RESILIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 A intervenção preventiva implica impreterivelmente que se aprofunde e analise 
o desenvolvimento do sujeito desde a sua infância, bem como os aspetos que podem 
afetar esse desenvolvimento. Assim a familiarização com conceitos como risco ou 
mecanismos de risco, mecanismos de proteção e resiliência é incontornável. A revisão 
da literatura demonstra que ao longo do tempo, o foco da investigação deixou de se 
centrar nos mecanismos que comprometem o desenvolvimento, sustentado numa 
intervenção voltada para a eliminação ou reajuste dos mecanismos de risco 
existentes, para se voltar para os mecanismos que fornecem uma proteção ou os skills 
necessários ao sujeito para se proteger e ultrapassar com sucesso as adversidades 
que podem surgir com o desenvolvimento e que servem de base às intervenções 
preventivas e de promoção da resiliência. 

Da análise dos conceitos acima referidos, o risco, ou os mecanismos de risco, surgem 
no domínio do desenvolvimento humano apenas na década de 80 (Horowitz, 1992), 
são considerados como um conjunto de variáveis genéticas, biológicas ou 
psicossociais com tendência para catalisar a propensão para um desenvolvimento 
patológico (Pesce, Assis, Santos, Oliveira e Cruz, 2004), passíveis de serem 
identificados com o objetivo de fundamentar intervenções que diminuam os problemas 
de comportamento em adolescentes (Sapienza e Pedromônico, 2005). 

Na sequência destes estudos, ainda na década de 80, surgiu o conceito de resiliência 
relacionado e estimulado, segundo Werner e Smith (1982), Garmezy (1983) e Rutter 
(1987) (Ungar, 2011) pelo mecanismos de proteção, como um fator ou competência do 
sujeito que permitem atenuar os possíveis desajustes no seu desenvolvimento 
decorrentes da exposição aos mecanismos de risco (Oriol-Bosch, 2012). Mais tarde, 
na década de 90, no Rochester Risk Program, orientado por Sameroff, surgiu uma lista 
de adversidades para se determinar o nível de exposição da criança perante uma 
situação de risco, numa escala de 0 a 10 (Haggerty et al., 2000). Percebeu-se assim o 
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efeito cumulativo das adversidades, que tendem a surgir combinadas e direcionou-se 
o rumo das investigações nesta área (Haggerty et al., 2000). 

A identificação das crianças que se encontram num percurso de risco 
desenvolvimental pela exposição a adversidades biológicas, cognitivas ou sensoriais, 
é uma preocupação contemporânea. São exemplo desta exposição, a prematuridade, 
a subnutrição, o baixo peso, as lesões cerebrais, o atraso no desenvolvimento, um 
contexto familiar desestruturado, a pertença a minorias sociais, o desemprego, a 
pobreza, as dificuldades de acesso aos serviços de saúde e/ou educação, 
desvantagens socioeconómicas (Pickett, Molcho, Elgar, Brooks, Looze, Rathmann, 
Bogt, Gabhainn, Sigmundová, Craig, Walsh, Harel-Fisch e Currie, 2013), pais jovens 
e/ou desempregados com problemas antissociais ou afetivos, a esquizofrenia, a 
hiperatividade, o défice de atenção e o isolamento (Haggerty et al., 2000).  

Conhecida a relação direta que a exposição a situações de risco apresenta com um 
desenvolvimento patológico, ou seja com o desenvolvimento de perturbações pós-
traumáticas, tais como, quadros de depressão, ansiedade ou stress, perturbações da 
conduta ou da personalidade, abandono ou absentismo escolar, agressividade, 
gravidez na adolescência, problemas de aprendizagem, consumo de drogas, violência 
e/ou desagregação familiar, abandono, negligência ou maus-tratos (Sapienza e 
Pedromônico, 2005), parece ser importante compreender a relação entre os 
mecanismos de proteção e de risco na promoção da resiliência ou da vulnerabilidade 
do indivíduo. Esta é uma tarefa difícil dada a subjetividade implícita na reação de cada 
sujeito perante um mesmo fator de risco quer por motivos fisiológicos quer 
psicológicos (Haggerty et al., 2005). Existe todo um conjunto de fatores políticos, 
socioeconómicos, ambientais (Eisenstein e Souza, 1993 cit. por Sapienza e 
Pedromônico, 2005), culturais, familiares e genéticos (Carvalho, 2002, Melo 1999 cit. 
in Sapienza e Pedromônico, 2005) interligados que constituem os mecanismos de 
risco, dificultando a aquisição de habilidades e o desempenho de papéis sociais, e 
como estas adversidades se inserem na sociedade e nos contextos, é praticamente 
impossível encontrá-las isoladamente. 

Assim, a importância de se preverem os fatores de risco, é real, não para obtenção de 
um diagnóstico de um desenvolvimento enviesado, mas antes pela necessidade de 
uma intervenção em tempo útil (Sapienza e Pedromônico, 2005). 

Vários autores defendem que o comportamento é uma das principais áreas do 
desenvolvimento da criança que sofre alterações devido aos mecanismos de risco a 
que se encontram submetidas (Conger, Elder, Lorenz e Simons, 1994; Ferreira e 
Marturano, 2002; Horowitz, 1992). Ferreira e Marturano (2002) constataram no seu 
estudo que um grupo de crianças com problemas de comportamento apresentou 
comparativamente com um grupo sem queixas de comportamento maior número de 
adversidades relatadas pelas mães, sendo a maioria relacionadas com o ambiente 
familiar, desde relacionamentos interpessoais desajustados, falhas parentais na 
supervisão, na monitorização e suporte, no menor interesse parental no 
desenvolvimento da criança, nas práticas punitivas e nos modelos adultos agressivos. 
Também as dificuldades académicas tendem a aumentar a vulnerabilidade para a 
inadaptação psicossocial, reforçando assim a importância de uma intervenção 
preventiva holística que envolva tanto a criança como a família (Sapienza e 
Pedromônico, 2005). 

Por outro lado, os fatores ou os mecanismos de proteção, quando associados, 
surgem, segundo Eisenstein e Souza (1993) como recursos pessoais ou sociais 
capazes de atenuar ou neutralizar o efeito de fator de risco (Oriol-Bosch, 2013). Tal 
como é difícil prever a relação causa-efeito dos fatores de risco no desenvolvimento, é 
igualmente difícil identificar e descrever a ação dos mecanismos de proteção nesta 
relação (Sapienza e Pedromônico, 2005). O suporte social e um autoconceito positivo 
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surgem como duas variáveis promotoras da resiliência e estão normalmente 
correlacionadas (Haggerty et al, 2000; Oriol-Bosch, 2012). Ao analisar os problemas 
de comportamento, a diferenciação entre o comportamento adaptativo e desadaptativo 
recai tanto sobre o contexto individual como no situacional, para Haggerty et al (2000). 
Por um lado estão os fatores de proteção individuais tais como cuidados estáveis, 
habilidade para a solução de problemas, qualidade do relacionamento com os pares e 
adultos, a competência, a eficácia, a identificação com modelos competentes. Por 
outro lado, surge a capacidade de proteção que se estende às variáveis 
circunstanciais, envolvendo principalmente os vários níveis de suporte social (Oriol-
Bosch, 2012). Desta forma, pretende-se a redução de problemas de comportamento, 
mediante intervenções efetivas sendo necessário compreender como e em que fases 
do desenvolvimento atuam os mecanismos protetores (Sapienza e Pedromônico, 
2005). 

Quando se introduziu o conceito de resiliência, este retratava as condições inatas de 
um sujeito que permitiam resistir às adversidades e assim evitar a vitimização 
(Grünspun, 2003 cit. in Sapienza e Pedromônico, 2005) e teve percursores 
conceptuais como invencibilidade e invulnerabilidade. No entanto, a evolução 
conceptual abandonou a ideia de invencibilidade e invulnerabilidade, de crianças 
intocáveis, para o atual conceito de resiliência, destacando caraterísticas que 
permitem ao individuo acreditar que a situação em que se encontra é modificável, que 
o esforço persistente vale a pena, que as situações perigosas e o fracasso são 
inevitáveis e superáveis ao longo da vida, sem que estas lhes causem um nível de 
ansiedade excessivo nem o desejo de desistir (Oriol-Bosch; Pesce et al. 2004). Pesce 
et al. (2004) defendem que este conceito traduz não a eliminação de um problema ou 
adversidade mas a sua resignificação pelo sujeito, o que lhe permite não sucumbir 
perante ele. 

É assim possível compreender a resiliência como a habilidade de um indivíduo para 
utilizar os recursos pessoais e contextuais disponíveis para gerir as adversidades 
(Oriol-Bosch, 2013). Podem considerar-se crianças resilientes as que conseguem 
superar as situações que a maioria é incapaz. Sroufe et al. (2005) colocam como 
exemplo algumas crianças das periferias, que apesar de negligenciadas e/ou 
agredidas, conseguem no futuro destacar-se como profissionais, conseguem 
estabelecer relacionamentos estáveis e ser bons pais e/ou mães. 

Masten e Coastwoth (cit. in Bee, 2003) reuniram um conjunto de caraterísticas que 
constam no perfil de uma criança resiliente, destacando-se o bom funcionamento 
intelectual, a sociabilidade e expressão adequada, a autoeficácia, a autoconfiança e a 
autoestima elevadas os talentos e a fé. No seu contexto, podem ainda usufruir de 
práticas parentais competentes, vantagens socioeconómicas e conexões com redes 
familiares ampliadas e de suporte. No contexto extrafamiliar, mantêm vínculos com 
adultos e organizações pró-sociais e frequentam a escola. Rutter (1987) entre outros, 
vem ainda acrescentar que alguns fatores de proteção podem contribuir para a 
resiliência, estando associados à personalidade da criança, à família, às experiencias 
de aprendizagem, à exposição reduzida ao risco, e às experiências compensadoras 
proporcionadas por um ambiente escolar favorável (Ungar, 2011). Por sua vez, 
Grünspun (2003 cit. in Sapienza e Pedromônico, 2005) acredita em caraterísticas 
específicas da criança como a competência social, ou seja, a sua flexibilidade 
intelectual, sensibilidade e atenção, facilidade em se expressar emocionalmente, 
habilidade para comunicar, no bom sentido de humor perante situações de dificuldade, 
na capacidade para resolução de problemas, onde se valoriza a capacidade de 
pensamento crítico e lateral, para suprir as suas necessidades, e ainda a capacidade 
de pedir ajuda quando Não é capaz de solucionar a situação. Outras caraterísticas 
inerentes às crianças resilientes são a autonomia, a autoestima positiva, a 
independência e o autocontrolo, a objetividade e a confiança no futuro, a formulação 



5 
 

de metas realistas com aspirações educacionais elevadas, a persistência, o esforço e 
o otimismo, a capacidade de prever oportunidades e o sucesso no futuro (Sapienza e 
Pedromônico, 2005). 

A importância que a evolução e a investigação destes conceitos têm para os 
profissionais que trabalham no campo do desenvolvimento humano, mais 
concretamente na prevenção de desvios nesse mesmo desenvolvimento, é crucial no 
momento de intervenção. 

 

2. CRIANÇAS EM RISCO 

 O desenvolvimento humano, segundo o modelo bioecológico de 
Bronfenbrenner (Bronfenbrenner e Morris, 2006) compreende a transformação 
individual e em grupo, gradual das caraterísticas biopsicológicas do ser humano. 
Quando pensamos no desenvolvimento da criança, especialmente daquelas que se 
encontram numa trajetória de risco, parece imperativo compreender-se as dimensões 
multidirecionais e interrelacionais do desenvolvimento, que no modelo supracitado 
constam como o processo, a pessoa, o contexto e o tempo (Bronfenbrenner e Morris, 
2006). Este modelo é abrangente pela capacidade de observar o desenvolvimento 
centrando-se nas interações das pessoas com os contextos em que se insere (Poletto 
e Koller, 2008) e simultaneamente por considerar a qualidade e duração dessas 
interações dentro de níveis contextuais distintos (microssistema, mesossistema, 
exossistema e no macrossistema) (Martins e Szymanski, 2004). Este modelo mostra 
que um dado contexto num dado momento pode influenciar o desenvolvimento da 
criança e vice-versa, pelo que, quando essas influências recíprocas são consideradas 
de risco e desadequadas colocam a criança em risco, podendo comprometer o seu 
desenvolvimento (Poletto e Koller, 2008). 

A Constituição da República Portuguesa e a Convenção sobre os Direitos da Criança 
constituem duas referências jurídicas para a promoção dos direitos das crianças. A 
criança está abrangida pelos direitos fundamentais que a Constituição consagra no 
seu Título I e também pelos direitos, liberdades e garantias pessoais consagradas no 
Capítulo I do diploma fundamental. É designada como menor no Título II, Capítulo I, 
quando alude à situação do menor sujeito a medidas de proteção, assistência ou 
educação em estabelecimento adequado determinado pelo tribunal judicial 
competente (art.º 27) e no Título III, capítulo I que consagra a especial proteção do 
trabalho de menores (art.°59), e no Capítulo II é proibido o trabalho de menores em 
idade escolar (art.º 69). Neste mesmo capítulo, o artigo n.º 68 alerta para o direito dos 
pais e mães serem dispensados de trabalho por período adequado, de acordo com os 
interesses da criança e necessidades do agregado familiar, e o artigo n.º 69 garante 
às crianças o direito à proteção da sociedade e do Estado, com vista ao seu 
desenvolvimento integral, contra todas as formas de abandono, discriminação e 
opressão e contra o exercício abusivo da autoridade na família e nas demais 
instituições. É ainda comtemplada pelo estado a proteção especial de todas as 
crianças órfãs, abandonadas ou por qualquer motivo privadas de um ambiente familiar 
normal. 

Os dois diplomas mais importantes da legislação portuguesa, para além da 
Convenção sobre os Direitos da Criança, são a Lei de Proteção de Crianças e Jovens 
em Perigo (Lei n.°147/99, de 1 de setembro, alterada pela Lei n.°31/2003, de 22 de 
agosto) e a Lei Tutelar Educativa (Lei n.°166/1999, de 14 de setembro). A primeira tem 
como objetivo a promoção dos direitos e proteção da criança e do jovem em perigo, 
em que a intervenção se deve pautar pelo interesse superior da criança e do jovem. 
Respeita-se a intimidade, direito à imagem e reserva da vida privada da criança e do 
jovem, é assegurada a responsabilidade parental e garantida a obrigatoriedade da 
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informação à criança e ao jovem, aos pais, ao representante legal ou à pessoa que 
tenha a sua guarda de facto. A sua intervenção ocorre sempre que se coloque em 
perigo a saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento da criança 
(art.°3). Define as modalidades de intervenção, carateriza a natureza das comissões 
de proteção, as suas competências, composição e funcionamento. As suas medidas 
têm por finalidade afastar o perigo, proporcionando condições de proteção e 
promoção, e garantir a recuperação física e psicológica das crianças e jovens vítimas 
de qualquer forma de exploração ou abuso. 

As medidas passam pelo apoio parental, o apoio para a autonomia de vida e o 
acolhimento familiar ou em instituição (art.º 35). A Lei dispõe ainda da intervenção do 
Ministério Público, a quem está incumbido o dever de representar a criança ou jovem 
em perigo, propor ações, requerendo providências tutelares civis e usar qualquer meio 
judicial necessário (art.º 72). 

A Lei Tutelar Educativa dá enquadramento legal à medida tutelar educativa, a qual é 
aplicável a menores de idade entre os 12 e os 16 anos que tenha praticado um ato 
qualificado pela lei como crime. As medidas tutelares educativas visam a educação do 
menor para o direito e para a sua inserção, de forma digna e responsável, na vida em 
comunidade (art.º 3). 

Para além destes diplomas existem outros, como o Regime de Execução do 
Acolhimento Familiar de Crianças e Jovens em Perigo (DL n.°11/2008, de 17 de 
janeiro) e o Regime de Execução de Medidas de Promoção dos Direitos e de Proteção 
das Crianças e Jovens em Perigo (DL n.°12/2008, de 17 de janeiro). 

A Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco (CNPCJR) tem a 
sua constituição, atribuições e composição reguladas pelo Decreto-Lei n.°98/98, de 18 
de abril, e está incumbida de planificar a intervenção do Estado e a coordenação, 
acompanhamento e avaliação da ação dos organismos públicos e da comunidade na 
proteção de crianças e jovens em risco. 

Em suma, a criança ou jovem, está em situação de perigo sempre que se encontra 
abandonada, vive entregue a si mesma, sofre maus-tratos (físicos e/ou psicológicos), 
ou é vítima de abusos sexuais, sempre que não recebe os cuidados ou a afeição 
adequados, quando é obrigada a atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à 
sua idade, dignidade e situação pessoal ou prejudiciais à sua formação ou 
desenvolvimento, quando está sujeita, direta ou indiretamente, a comportamentos que 
afetam gravemente a sua segurança ou equilíbrio emocional e quando adota 
comportamentos que afetem gravemente a sua saúde, segurança, formação, 
educação ou desenvolvimento sem que os pais, representante legal ou quem tenha a 
guarda de facto, se oponha de modo adequado a mudar de situação. O Estado tem 
que garantir o apoio às famílias que não conseguem satisfazer as necessidades 
básicas dos seus filhos (Tomás e Fonseca, 2004; UNICEF, 1990) independentemente 
de serem de ordem físico-biológicas, cognitivas ou socio emocionais (CNPCJR, 2013).  

Os maus-tratos e as experiências adversas durante a infância tem impacto negativo no 
desenvolvimento relacional e psicológico da criança (Pinto e Maia, 2009), e surgem 
daqueles que deveriam proteger a criança, o que coloca em causa o todo o processo 
de desenvolvimento bio fisiológico e psicoemocional (Collishaw, Pickles, Messer, 
Rutter, Shearer e Maughan, 2007). 

Tomás e Fonseca (2004) alertam para o facto de que as situações de perigo social em 
que muitas crianças se encontram só podem ser atenuadas ou resolvidas atuando 
nesses precisos fatores socias. É pedido aos profissionais que trabalham com estas 
crianças ou jovens uma atenção especial, para que se desenvolvam intervenções 
preventivas que promovam as competências pessoais e sociais destas crianças 
(Remédios, 2010). 
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No entanto, e como já foi referido, há dificuldade em definir e identificar estas 
situações de perigo, pois todas as crianças em algum momento da sua vida estão 
sujeitas a enfrentar situações que ponham em risco o seu desenvolvimento (Tomas e 
Fonseca, 2004). O mais racional parece ser a observação de ambos os mecanismos 
presentes quer sejam de risco ou proteção e tentar perceber qual a evolução e 
consequências no desenvolvimento, e a capacidade resiliente da criança ou jovem. 

 

3. INSTITUCIONALIZAÇAO 

Sempre que na sociedade é necessária uma resposta extrafamiliar para uma criança 
em risco (Dell´Aglio, 2000), as instituições são a primeira medida de proteção perante 
situações que impeçam um desenvolvimento ajustado e saudável da criança ou jovem 
(Antunes, 2011). A institucionalização é uma transição difícil para a maioria das 
crianças ou jovens (Mota e Matos, 2008), mesmo sendo acolhidas por uma equipa 
técnica multidisciplinar com o objetivo de promover o seu bem-estar, educação e 
desenvolvimento holístico (Silva, 2009). O contexto de risco e vulnerabilidade destas 
crianças e jovens aumentam a perceção negativa sobre a institucionalização, 
encarando-a como uma imposição dos adultos e como um local repleto de estranhos 
onde não escolheram estar, o que reforça os sentimentos de abandono, perda (Matos, 
2003) e um grande sofrimento emocional (Antunes, 2011). 

As reformas que se vêm fazendo nas instituições, têm combatido o caráter 
despersonalizado e impessoal (Santos, 2010) que, consequentemente lhes incutiu 
uma representação social negativa. Estas reformas surgem para promover um 
ambiente cada vez mais familiar dentro das instituições. Apesar de não ser preferível 
viver numa instituição existem situações em esta representa a melhor alternativa 
perante um contexto familiar negligente (Valle e Zurita, 2000, cit. in Silva, 2009) ou de 
violência física ou verbal que geram a problemas internalizantes e externalizantes na 
criança ou jovem, e aumenta a probabilidade de adotar uma conduta agressiva contra 
as figuras parentais (Gámez-Guadix e Calvete, 2012).  

Os principais motivos que levam à institucionalização são os maus-tratos e a 
negligência (Silva, 2009). Estas crianças ou jovens são encaminhadas para casas de 
acolhimento temporário (CAT), lares ou famílias de acolhimento, ficando como tutores 
dessas crianças as próprias instituições ou o tribunal (Matos, 2003).  

Perante a revolta e raiva, resultado de um perfil de vinculação inseguro (Pinhel, Torres 
e Maia, 2009), e muitas vezes externalizados por comportamentos destrutivos (Matos, 
2003), é crucial para a recuperação destas crianças e jovens que os profissionais que 
os acolhem nas instituições estejam abertos para conter essas mesmas 
externalizações intempestivas e lhes devolvam um meio estável de confiança onde se 
trabalhem as ligações afetivas seguras (Matos, 2003). O estudo de Alexandre e Vieira 
(2004) constatou que as crianças e jovens tendem a procurar dentro da instituição um 
objeto de apego, sendo este uma das outras crianças ou um cuidador, o que torna de 
extrema importância investir numa vinculação segura junto destas crianças e jovens.  

Estudos acerca do comportamento das crianças institucionalizadas mostram que em 
comparação com aquelas que não se encontram institucionalizadas, diferem nos 
níveis de agressividade, hostilidade, inadequação, dificuldades em socializar, 
ansiedade, timidez, tristeza, impulsividade e instabilidade emocional, sendo todos 
estes comportamentos exponencialmente superiores nas primeiras (Santos, Ribeiro, 
Ukita, Pereira, Duarte e Custódio, 2010), assim como o seu histórico familiar de 
rejeição, abandono, negligência e vitimização (Santos, Ribeiro, Ukita, Pereira, Duarte e 
Custódio, 2010) onde estes problemas de comportamento já são, muitas vezes, uma 
referência mesmo antes da institucionalização (Siqueira e Dell’Aglio, 2006). 
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As crianças institucionalizadas tendem a apresentar um desenvolvimento marcado 
pelo desinvestimento social e familiar, que condiciona a aprendizagem de 
competências pessoais e sociais, pilares da construção da própria identidade, e do 
estabelecimento de ligações interpessoais estáveis e duradouras (Amado et al, 2003 
cit. in Antunes 2011). As instituições vêem-se obrigadas a prestar mais atenção às 
necessidades das crianças e jovens, pelo que se estabelecem planos de intervenção 
individual (PII) que contemplem a promoção e o desenvolvimento de competências 
afetivas e sociais, através de um programa adaptado às capacidades e necessidades 
das crianças, e onde consta a frequência de apoios terapêuticos necessários ao 
suporte da fase de desenvolvimento da criança ou jovem (PII, 2009). 

Esta evolução e melhoria dos serviços prestados pelas instituições de acolhimento são 
importantes porque apesar dos esforços realizados para fortalecer e apoiar a família 
na capacidade de responsabilidade parental, mediante abordagens sistémicas que 
procuram garantir as oportunidades e a preservação da família, é um facto, que em 
muitos casos a institucionalização continua a ser a melhor solução, embora seja 
preferencialmente transitória (PII, 2009). 

 

4. PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO 

Os problemas do comportamento são um assunto recorrente, e que preocupam pais, 
professores e todos aqueles que diariamente têm que lidar com estas crianças. A 
compreensão etiológica das perturbações do comportamento, a sua 
definição/conceptualização e implementação das técnicas de tratamento são questões 
que urge abordar e esclarecer para que seja possível traçar linhas preventivas para 
questões como a delinquência, criminalidade e comportamentos de risco na idade 
adulta (Benavente, 1997, Breitenstein, Hill e Faan, 2009).  

De acordo com a fase de desenvolvimento em que a criança se encontra, um dado 
comportamento desviante poderá ser ajustado ou não, assim existem três itens 
principais para traçar um diagnóstico: a intensidade, a frequência e a evidência 
(Gelfand, Jenson e Drew, 1988; cit. por Benavente, 1997) bem como a idade em que 
tem inicio esse comportamento e a comorbilidade com outras perturbações do 
desenvolvimento (Weiner, 1982; cit. por Benavente, 1997). É necessário compreender 
que em alguma fase do desenvolvimento os problemas de comportamento não são 
considerados num quadro patológico, sendo típicos do próprio processo de 
desenvolvimento da criança (Weiner, 1982; cit. por Benavente, 1997).  

Eichorn (1973) sugere que a maioria dos problemas de comportamento nas crianças, 
não só são específicos da idade como desaparece com o desenvolvimento da criança 
(e.g. enurese, mentira, medos específicos, alterações do humor e ciúmes) (cit. por 
Benavente, 1997; Rodrigues, 2006). No entanto, quando esses problemas diferem do 
esperado para a idade, nos itens referidos anteriormente (intensidade, frequência e 
evidência) e no seu tipo e severidade, podem considerar-se as hipóteses de 
psicopatologia e/ou perturbação do comportamento (Benavente, 1997).  

O funcionamento psicomotor da criança, que pode dividir-se em três subgrupos 
psiquiátricos, sendo um deles as perturbações de comportamento. Este subgrupo 
contempla crianças com manifestações de hiperatividade, dificuldades de atenção, 
com comportamentos de oposição, agressivas e que não cumprem regras a que se 
veem submetidas (Emck, 2004). Estas crianças têm tendência para externalizar os 
seus conflitos internos prejudicando ou incomodando os outros, e consequentemente, 
recebem em troca respostas negativas por parte dos seus colegas, iniciando-se assim 
um ciclo de desajuste social. Verifica-se ainda a exclusão por parte dos seus colegas 
das atividades do quotidiano, devido ao facto de estas crianças ou jovens não 
conseguirem manter um relacionamento ou vinculação afetiva estável (Emck, 2004), o 
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que pode gerar outros tipos de problemas como a depreciação da sua autoimagem, a 
depressão e/ou abuso de substâncias (Emck, 2004). 

As perturbações do comportamento compreendem três categorias: crianças com 
Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA), Perturbação de Oposição 
e Desafio (POD) e com Perturbação da Conduta (PC) (Emck, 2004). 

Numa breve alusão a cada um deles, refere-se que a PHDA é, geralmente, 
caracterizada pelo excesso de comportamento motor, embora exista uma vertente 
mais oculta, denominada por subtipo desatento que também deve ser alvo de atenção, 
porque as crianças apresentam prejuízo nas tarefas que exigem atenção e um 
consequente comprometimento no seu desempenho escolar e social, tal como as do 
tipo predominantemente hiperativo, embora de uma forma menos óbvia (Emck, 2004). 

Vários estudos observaram nestas crianças, um comprometimento ao nível motor, da 
praxia fina e da grafomotricidade (e.g. Barkley, 1997; Whitmond e Clark, 1996; Piek et 
al., 1999; cit. por Emck, 2004), da lateralização (e.g. Reid et al., 2000; cit. por Emck, 
2004), e ainda uma condição física e capacidade de praxia global abaixo do esperado 
para a idade, com alto índice de impulsividade repercutindo-se negativamente nas 
performances percetivo-motoras (e.g. Harvey e Reid, 1997; Barret, 1984; Emck, 1997; 
cit. por Emck, 2004). Também existem relatos de dificuldades ao nível da regulação da 
distância corporal e compreensão social associada ao jogo, gerando conflitos entre 
pares. Estas crianças, geralmente apresentam comportamentos disruptivos, como a 
agressão física e verbal, que remete para a exclusão social e uma vez que estas 
crianças tendem a gostar de se relacionar, este é um fator de risco que maximiza a 
hipótese de desenvolvimento de uma autoimagem negativa e de quadros depressivos 
(Verhulst, 1997, cit. por Emck, 2004). 

Quanto à POD e à PC, é de realçar a predisposição para se transformarem em 
comportamentos antissociais em fases adultas, perturbações da personalidade e 
abuso de substâncias (Earls, 1994; cit. por Emck, 2004). A psicomotricista holandesa 
Aendekerk (1997) associa a estas perturbações algumas características psicomotoras 
clínicas como a precipitação, a impulsividade, a inconsciência nas ações, a 
inquietação, a violência, a agitação e a hipervigilância. Para além de uma tensão 
corporal, verifica-se ainda uma perturbação no desenvolvimento da consciência 
corporal e ainda uma sobrevalorização das suas capacidades motoras (Emck, 2004). 

Um crescente número de estudos, vem demonstrando que é possível identificar 
comportamentos disruptivos em crianças em idade pré-escolar e que sem tratamento, 
uma grande parte irá desenvolver prejuízos nos domínios social, educativo e 
emocional, com repercussões sociais e económicas significativas para a criança, para 
a sua família e para a sociedade (Foster e Jones, 2005; Loeber e Farrington, 2000 cit. 
por Breitenstein, Hill e Faan, 2009). 

 

5. COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS 

As competências sociais são compreendidas como a adequação dos comportamentos 
sociais pelo indivíduo, numa dada cultura, num dado contexto e dentro de uma faixa 
etária (Matos e Tomé, 2012; Matos e Carvalhosa, 2000).Remete para o conjunto de 
comportamentos demonstrados pelo indivíduo, num contexto interpessoal, onde 
expressa sentimentos, atitudes, desejos, opiniões, direitos, ajustados a dada situação, 
respeitando os comportamentos dos demais, e que, de um modo geral, tendem a 
solucionar os problemas imediatos, reduzindo a probabilidade de se desenvolverem 
conflitos (Caballo, 1982; 1987 cit. in Matos et al, 2005). As competências sociais 
referidas por Caballo (1987 cit. in Matos et al, 2005) podem apresentar um caráter 
observável, como o ato de dar e receber elogios, expressar afetos, iniciar e manter 
afeto, defender direitos, expressar opiniões incluindo o desacordo e desagrado, 
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desculpar-se, lidar com as críticas, ou então apresentar um caráter não observável 
onde entram a capacidade de transformar e utilizar a informação, o conhecimento de 
comportamentos socialmente competentes, o conhecimento de posturas sociais, terem 
estratégias que lhes permitam analisar o comportamento social do outro, serem 
capazes de reconhecer os estados emocionais nos outros e de gerirem as suas 
próprias emoções. 

No desenvolvimento das competências pessoais e sociais são envolvidas as seguintes 
vertentes do sujeito: a vertente individual, através do desenvolvimento da autoestima e 
do autoconceito; a vertente relacional, através da promoção de comportamentos 
assertivos e das relações interpessoais; e a vertente emocional através da gestão 
emocional (Freitas, Simões e Martins, 2011).  

A promoção destas competências desenvolve no sujeito o interesse e as expetativas 
do mesmo em relação à sua própria vida, melhorando a forma como encara o futuro, 
com mais confiança. A ausência destas competências ou o seu comprometimento 
pode levar ao isolamento ou à alienação social do sujeito, tornando-se determinantes 
na sua capacidade de adaptação social e de resiliência (Matos et al., 2000). 

No contexto escolar, as intervenções que promovem as competências pessoais e 
sociais das crianças revelam-se imprescindíveis dado que estas competências são 
bons preditores da possível reação das crianças perante situações de risco, como o 
consumo de substâncias, o absentismo escolar, os comportamentos antissociais e a 
agressividade (Greenberg et al. 2003). 

Os défices nas competências sociais estão fortemente relacionados com problemas de 
comportamento (Matos, Simões e Canha, 2008), e com dificuldades de aprendizagem 
que tendem a relacionar-se simultaneamente como causas e efeitos (Trivellato e 
Maturno, 1999). E, segundo Feitosa et al. (2005), é frequente as dificuldades de 
aprendizagem se encontrarem associadas a problemas emocionais e de 
comportamento, que consequentemente podem interferir nas relações interpessoais 
em vários contextos da criança, que não apenas o escolar.  

A promoção de competências pessoais e sociais é uma forma de intervir na 
problemática dos problemas de comportamento (Bernardo e Matos, 2008) e do 
desajustamento e/ou isolamento social (Carvalho, 2012). Matos e Spencer (2008) 
referem que a competência académica de uma criança é tanto maior quanto maior o 
seu conjunto de competências sociais, diminuindo a probabilidade de reprovação. 
Estes comportamentos sociais adequados são aprendidos como qualquer outro 
comportamento mediante as componentes cognitivas, emocionais, motivacionais e 
comportamentais. Os programas de promoção de competências pessoais e sociais 
desenvolvem este tipo de comportamentos ao mediar o sujeito na comunicação e 
relação com os outros, na expressão de ideias, opiniões e a reivindicar os seus 
direitos sem recurso à violência na negociação, considerando quer os seus pontos de 
vista como os dos demais sujeitos, a gerir os conflitos e as alternativas, a identificar e 
a resolver situações problemáticas (Matos e Spencer, 2008).  

Os programas de competências pessoais e sociais baseiam-se no desenvolvimento 
das capacidades pessoais, afetivas e relacionais, nos comportamentos verbais e não-
verbais, nas componentes motivacionais, socioculturais, e nos processos percetivos 
de processamento de informação, com o objetivo de generalizar a aquisição das 
aprendizagens para o âmbito social (Bedell e Lennox, 1997 cit. por Freitas, Simões e 
Martins, 2011) e profissional (Meireles, 2009 cit. por Freitas, Simões e Martins, 2011) 
diminuindo a exposição aos fatores de risco ou o impacto destes no seu 
desenvolvimento. 

Estes programas preparam o sujeito para identificar e resolver os seus problemas, 
gerir os conflitos interpessoais, otimizar a sua comunicação interpessoal, defender os 
seus direitos, resistir a pressões dos pares e a optar por um estilo de vida mais 
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saudável (Matos, 2005). Alguns são estruturados, seguindo três vertentes, 
nomeadamente: a comunicação interpessoal; a solução de problemas e gestão de 
conflitos; e as capacidades sociais e assertividade. Estas competências são adquiridas 
com base na expressão verbal e corporal (tom de voz, expressão facial, espaço 
interpessoal, postura e gesticulação) (Freitas, Simões e Martins, 2011).  

No sentido de promover competências pessoais e sociais no âmbito da intervenção 
psicomotora, alguns autores sugerem determinadas dinâmicas para o efeito que, 
impreterivelmente devem ser adaptadas ao contexto e necessidades da população-
alvo. Alguns exemplos dessas dinâmicas são: a ativação, através de exercícios de 
expressão corpora, jogos de imitação, de mimicas e improvisações para estimular a 
disposição psicológica dos sujeitos para a ação (Sousa, 2005); as ações e expressões 
com o corpo, promovendo a comunicação não-verbal, através da consciência corporal 
e das suas possibilidades expressivas na comunicação interpessoal (Matos, 2005; 
Sousa, 2005); o diálogo, promovendo quer a escuta ativa quer a capacidade de 
expressão verbal, motivando para um relato voluntário dos acontecimentos da vida da 
pessoa fora da sessão (Matos, 2005); a solução de problemas, iniciando pela sua 
identificação, procura de várias soluções e previsão das suas consequências 
(desenvolvimento do pensamento alternativo e consequencial) terminando pela 
decisão e passagem à prática (Matos, 2005); a simulação e dramatização de 
diferentes situações sociais (Matos, 2005), ou jogo de papéis (Sousa, 2005), 
analisando o comportamento social em vários contextos com várias pessoas (e.g. 
pais, amigos e terapeutas), sabendo identificar e escolher os comportamentos 
assertivos; a partilha de experiências e “trabalhos de casa” com o intuito de 
generalizar a outros contextos fora da sessão os conteúdos trabalhados na sessão 
(Matos, 2005); a improvisação, segundo uma pequena pista dada pelo terapeuta, de 
modo a promover as ações espontâneas da pessoa (Sousa, 2005); e a representação 
em espelho, desenvolvendo a capacidade de se colocar no papel do outro, e 
desenvolver uma relação empática (Wdloecher, 1970 in Sousa, 2005).  

 

6. PSICOMOTRICIDADE NA PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS 

NA INFÂNCIA 

“Baseada numa visão holística do ser humano, na união do corpo e da mente, a 
Psicomotricidade integra as interações cognitivas, emocionais, simbólicas e físicas na 
capacidade individual de ser e agir num contexto biopsicossocial” (European Forum 
Psychomotricity, 2012).  

A terapia psicomotora é considerada uma terapia complementar, podendo ser 
incorporada em diferentes abordagens psicoterapêuticas (terapias comportamentais, 
cognitivas e psicodinâmicas) (Probst, Knapen, Poot e Vancampfort, 2010). Wallon, De 
Ajuriaguerra, Berges e Stambak são algumas das principais referências em termos de 
desenvolvimento da Psicomotricidade (PM) para as crianças, baseada na pedagogia, 
psicologia e psiquiatria, associando sempre o corpo e a mente, numa perspetiva 
psicanalítica (Sivadon e Gantheret, 1965 cit. por Probst, Knapen, Poot e Vancampfort, 
2010). 

A literatura apresenta inúmeras técnicas de intervenção no âmbito da desadaptação 
social e da agressividade em crianças e jovens orientadas para a competência, para 
dotar o sujeito de habilidades ou mecanismos que favoreçam o seu desenvolvimento e 
adaptação à realidade social em que se insere (Rodriguez e Paíno, 1994) onde é dada 
atenção quer à criança quer à situação/contexto por este último representar o suporte 
do seu desenvolvimento, que marca as suas oportunidades e limita a intervenção. O 
profissional neste âmbito tem que se colocar no lugar da criança, conhecer os seus 
problemas desde o seu contexto, para poder oferecer soluções considerando o meio 
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onde aplica o programa, o público-alvo, com as suas necessidades e interesses 
próprios, a adequação das dinâmicas e os objetivos (Rodriguez e Paíno, 1994).  

Rodriguez e Paíno (1994) destacam dois enfoques terapêuticos promissores no 
tratamento do desajustamento social e dos comportamentos agressivos. Por um lado, 
o Treino de Competências Sociais, por se compreender que sem habilidades sociais o 
indivíduo não consegue resolver as situações-problema com que se depara, não tendo 
comportamentos eficazes na interação social, ou não sabendo utilizar funcionalmente 
esse reportório comportamental. As intervenções com este enfoque procuram mostrar 
ao sujeito as condutas que se adequam a diversas situações sociais, demonstrá-las e 
posteriormente praticá-las, utilizando o reforço como estratégia para promover a sua 
aprendizagem e/ou melhor adequação e manutenção a longo prazo, o aumento da sua 
autoestima e autocontrolo. Este tipo de intervenção tem, segundo Kendall e Morrison 
(1983), um impacto significativo no processo de aceitação das crianças pelos seus 
pares, que pode ser desenvolvido de várias formas através de instruções, de 
cooperação, de feedback e autoavaliação. 

A intervenção em grupo vai facilitar a generalização destas aquisições e motivar os 
participantes, pela identificação entre eles, diminuindo os níveis de ansiedade. 

Pela eficácia deste tipo de intervenções, Rodriguez e Paíno (1994) sugerem que 
deviam ser encaradas como programas de intervenção de caráter preventivo que 
favorecem as condutas pró-sociais e previnem relações sociais deficitárias. Aplicado 
no âmbito educativo e cultural, para prevenir o abandono escolar e o fracasso das 
crianças e jovens em risco, no âmbito laboral com vista ao desenvolvimento pessoal, e 
à independência laboral.   

O outro enfoque terapêutico promissor destacado por Rodriguez e Paíno (1994) passa 
pelas Dinâmicas de Grupo, ou seja, pela inter-relação competente entre um número de 
pessoas para promover a coesão e integração entre os membros do grupo, a 
participação individual e coletiva (ser membro ativo, satisfeito e o grupo ser dinâmico), 
estabelecer regras e objetivos próprios para o grupo que correspondam as suas 
necessidades e interesses, melhorar a comunicação dentro e fora deste, e aumentar a 
motivação. É importante que os participantes respeitem e cumpram as normas pré-
definidas em grupo, organizem e coordenem a sua conduta num ambiente permissivo 
e informal, com uma planificação e avaliação dos objetivos e atividades, para que se 
garanta uma aprendizagem.  

Através da Terapia Psicomotora Orientada para a Experiência (em oposição à Terapia 
Psicomotora Orientada para a Ação) é possível proporcionar à criança em risco e com 
problemas de comportamento uma maior experiência e perceção dos seus estados 
internos. Tendo em consideração a expressão e a regulação das emoções, a criança 
será assim capaz de aumentar a tolerância à frustração, diminuir o comportamento 
impulsivo, melhorar a interação social, aprender a estabelecer limites, aumentar a 
autoconfiança, potenciar a perceção de si e do seu corpo, desenvolver a autorreflexão 
e potenciar uma visão mais consciente dos conflitos inter e intrapsíquicos. Ou seja, 
através desta abordagem, explora-se uma vertente mais reflexiva, dando particular 
importância às experiências e à forma como as reações a essas mesmas experiências 
funcionam de forma dinâmica (Probst, Knapen, Poot e Vancampfort, 2010).  

Seguindo esta linha de pensamento podem destacar-se alguns objetivos gerais que 
devem ser trabalhados (Fonseca e Martins, 2001; Naia e Martins, 2006), tais como: 
promover, através do corpo, potencialidades e capacidades motoras, cognitivas e 
socio-emocionais; melhorar a capacidade adaptativa nos diferentes contextos da vida 
(melhorar o potencial adaptativo do sujeito); unificar laços entre o corpo, a motricidade, 
a atividade mental, o real e o imaginário, o espaço e o tempo; possibilitar a 
estruturação da simbolização; permitir o estabelecimento de trocas entre o agido e o 
representado; permitir que a linguagem facilite a análise do movimento e a sua 
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interiorização no plano representativo; melhorar a capacidade da criança ligar a ação à 
imagem, e da imagem à palavra; melhorar a perceção das consequências do seu 
comportamento, atribuindo-lhes intencionalidade, através do pensamento e da 
consciência.  

Os estudos que se debruçam sobre as competências, a resiliência, os problemas 
emocionais ou de comportamento, de um indivíduo e sobre a prevenção e promoção 
de um desenvolvimento humano saudável apontam para a importância de uma 
intervenção precoce ainda em idade escolar, junto da criança, da família, da 
comunidade e das interações entre estes contextos (Masten, Gewirtz e Sapienza, 
2013). É nesta fase do desenvolvimento que começam a surgir os primeiros sinais de 
um desenvolvimento patológico, frequentemente associado a falhas no suporte 
parental destas crianças (Masten et al. 2013). Estes défices podem ser colmatados 
com programas de intervenção precoce, centrados na família e no apoio à família, e 
no desenvolvimento de ambientes de aprendizagem e enriquecimento para a criança. 
Sendo o sucesso académico da criança condicionado pela qualidade do seu suporte 
parental, pela relação família-escola, pelas práticas construtivas e saudáveis 
existentes no contexto, este investimento no apoio às famílias é imprescindível, 
principalmente onde existem crianças em risco (Masten et al. 2013). 

As perspetivas de sucesso dos programas de intervenção que se concentram 
sobretudo na construção e consolidação de competências e recursos em crianças 
desde idade pré-escolar, paralelamente com a redução dos riscos e identificação de 
adversidades desde cedo, encontram-se potencialmente otimizadas (Masten et al 
2013).  

A intervenção em grupo coloca em evidência a personalidade de cada criança, sendo 
possível observar quais as situações que mais propiciam conflitos (Lapierre e 

Aucoutourier, 1982 cit. por Naia e Martins, 2006). Com crianças caóticas, isoladas, 
provenientes de ambientes físicos e emocionais instáveis/inseguros, com poucas ou 
mesmo nenhumas oportunidades positivas de interação social e aceitação, a 
participação numa terapia de grupo coesa poderá potenciar o aumento da autoestima 
e o crescimento da criança em diferentes níveis (Erfer e Ziv, 2006). A coesão surge 
como um aspeto essencial, sendo potenciada pelo sentimento de partilha entre os 
membros e pela experiência das tarefas como algo compensador. As atividades 
devem estar sempre relacionadas com os níveis/habilidades sociais, emotivas, 
cognitivas e desenvolvimentais do grupo (Yalom, 1985 cit. por Erfer e Ziv, 2006), pois 
apenas deste modo é possível proporcionar suporte, segurança e contenção. Assim, 
um grupo coeso, ao focar-se nas interações do aqui e do agora, inclui a aceitação e o 
reconhecimento da individualidade de cada membro, ao mesmo tempo que dá, a cada 
um, a oportunidade de fazer parte de um todo (Erfer e Ziv, 2006). Também 
Aucoutourier (2005, cit. por Naia e Martins, 2006) considera que sessões de PM em 
grupo podem beneficiar crianças com dificuldades na simbolização, com distúrbios 
tónico-emocionais ou com dificuldades de integração de normas e regras. Considera-
se que todas estas dificuldades podem emergir da insegurança destas crianças 
perante as suas angústias, sendo pela motricidade que exprimem o seu sofrimento 
psíquico (hiperatividade ou passividade motora, sempre acompanhadas de problemas 
de expressão emocional). Para Onofre (2003 cit. por Erfer e Ziv, 2006) o grupo pode 
funcionar como um elemento gerador de sensibilidade e conhecimentos, bem como 
um elemento organizador de estruturas adaptativas às situações vividas. Considera 
que este tipo de organização permite que a criança se aperceba do poder que exerce, 
sendo possível potenciar a sua expressão coletiva com a noção de que cada ato ou 
atitude gera uma reação nos outros elementos, tal como acontece na sociedade.  

Quanto aos objetivos da intervenção, apesar de se poderem apresentar objetivos 
gerais para um grupo, não deverão ser desprezados os objetivos específicos para 
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cada criança, pois apesar de poderem apresentar caraterísticas semelhantes, a sua 
individualidade deve ser respeitada (Naia e Martins, 2006). 

O psicomotricista tem um papel crucial na terapia, nomeadamente pelos métodos que 
utiliza e pelo seu papel de ajuda em termos de reflexão. Este tem que ser 
extremamente sensível às respostas de cada criança e ter a capacidade de perceber 
todos os sinais emocionais e cinestésicos, pois só assim será capaz de refletir e reagir 
a essas expressões emocionais, através de movimentos corporais e tons de voz 
adequados, de modo a envolver-se na relação de movimento e interação (Erfer e Ziv, 
2006). Desta forma, o psicomotricista fornece sinais de aceitação e comunicação 
emocional à criança, sendo esta a base para o desenvolvimento da coesão não-verbal 
e de sentimentos de segurança. Assim, o contacto visual, a postura e os gestos do 
psicomotricista são uma forma de apoio, de respeito e servem de modelo para o resto 
do grupo (Erfer e Ziv, 2006). A relação criança-psicomotricista é mediada pelo corpo, 
numa comunicação estabelecida através da linguagem corporal, permitindo que a 
criança projete o mundo, intervindo sobre o problema (Fumis, 1998; Lontro, 2006). A 
proximidade e o toque são aspetos essenciais na sessão de PM, no entanto, na 
intervenção com este tipo de crianças, devido à possível existência de experiências 
traumáticas anteriores de abuso físico ou sexual, estas são, muitas das vezes, 
incapazes de controlar os seus impulsos, de apresentarem dificuldades em manter os 
limites apropriados e serem pouco tolerantes à proximidade, daí que a criação de um 
ambiente securizante seja um ponto base para o desenvolvimento da intervenção 
(Erfer e Ziv, 2006). Independentemente da idade da criança, só neste clima é que a 
comunicação pode fluir, onde a confiança é o veículo afetivo por excelência (Fumis, 
1998). Como o movimento destas crianças/jovens, por norma, se traduz num estado 
tónico com manifestações extremas, oscilando entre a tensão e distensão 
(contração/relaxação), o papel do psicomotricista é fundamental enquanto mediador 
do/com o seu diálogo tónico. Procura a vivência da contenção das emoções das 
crianças pelo seu corpo - meio de expressar e demonstrar toda essa modulação 
corporal, sendo este reconhecido como facilitador de segurança e confiança, a palavra 
passa a ser um meio de comunicação mais complexo para processar a análise da 
ação e a sua reparação/correção. Esta contenção, como método terapêutico, ajuda 
também a criança a criar os seus limites corporais e, posteriormente os seus limites 
espaciotemporais dos objetos (Núñez, 2009). 

Na intervenção em PM é crucial que as regras sejam expostas desde o início, de 
forma clara, para permitir que a criança e o psicomotricista beneficiem de uma relação 
de disponibilidade corporal. A sessão deve conter um momento inicial e outro de saída 
pré-determinados, onde a criança tem um tempo e um espaço se expressar quer 
forma verbal quer de forma não-verbal, promovendo a orientação espácio-temporal 
que ajuda a criança a perceber o espaço de sessão diferente do espaço da sua casa 
e/ou da sua escola (Fumis, 1998). O momento inicial, também é importante na 
captação da atenção do grupo e na promoção da sua coesão (Erfer e Ziv, 2006). O 
momento de saída ou de reflexão compreende muitas vezes uma estratégia de auto e 
heteroavaliação do desempenho da criança na sessão, estimulando as capacidades 
de reflexão, de interação comunicativa, de expressão de sentimentos, emoções, 
ideias, conhecimentos e interesses (Ventura, 2011).  

Naia e Martins (2006) sugerem que se devem promover situações em que a criança 
propõe as próprias atividades, com o psicomotricista como mediador no sentido de 
garantir que se concretizem os objetivos definidos, e simultaneamente promovendo a 
oportunidade de escolha, de decisão, de liderança, de exerção de um poder de forma 
controlada, regrada e segura através de atividades lúdicas e expressivas (e.g. jogos 
construtivos, jogos simbólicos, jogos de regras, técnicas de relaxação.), partindo 
sempre das áreas mais fortes e das preferências das crianças, em direção às menos 
fortes ou de menor motivação, para garantia a seu interesse e envolvimento nas 
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tarefas. Sem descurar o reforço dos comportamentos de calma e atenção, os êxitos e 
as capacidades relacionais, afetivas da criança, expondo a importância dos 
comportamentos positivos (Naia e Martins, 2006). 

 

7. PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA NA FASE DE SENESCÊNCIA 

OU DE SENELIDADE 

A senescência compreende o processo de envelhecimento primário ou natural, sendo 
portanto um fenómeno biológico, universal e inexorável, um conjunto de modificações 
orgânicas decorrentes do processo natural de envelhecimento enquanto a senilidade 
diz respeito ao processo de envelhecimento secundário, associado a uma patologia 
(Farfel, 2008).  

No estudo das fases de senescência, existiu durante alguns anos uma tendência para 
privilegiar os aspetos cognitivos, como as perdas e os défices, ignorando a 
continuidade dessa fase com as que a precediam (Barreto, 1988). Atualmente existe 
uma orientação mais construtiva, que recorre a medidas preventivas para controlar 
essas perdas recorrentes do processo de envelhecimento (Matos, Branco, Carvalhosa, 
Silva e Carvalhosa, 2005).  

Um processo de envelhecimento bem-sucedido compreende a adaptação do idoso a 
este processo de degeneração funcional no seu contexto de vida (Paul, 1996), em que 
importa fazer valer as capacidades e conhecimentos do indivíduo para enriquecer as 
suas atividades, estimular as suas funções intelectuais, pelas quais se estabelecem 
relações mais próximas e satisfatórias com os outros, e onde se executem atividades 
que proporcionam bem-estar e desenvolvimento psicológico (Matos et al., 2005). 

Os sentimentos como a confiança, a satisfação, a sociabilidade, a emancipação das 
emoções, a autoestima e a atividade, podem exprimir um processo de adaptação 
saudável (Broomley, 1966 cit. in Matos et al. 2005). O envolvimento, em determinadas 
atividades, promove o sentimento de capacidade, de controlo, de utilidade e 
consequentemente mantém ou aumenta a autoestima do indivíduo (Matos et al. 2005). 
Atividades que desenvolvem o relacionamento social propiciam o bem-estar e a 
satisfação com a vida, o que justifica a importância do suporte social como mecanismo 
de proteção no processo de envelhecimento e na manutenção da saúde física e 
mental (Matos et al. 2005). 

É contemporâneo e comum a todas as sociedades o desejo de atingir a máxima 
longevidade possível. Assim, é importante que se desenvolvam estratégias capazes 
de apoiar uma vivência autónoma, integrada na sociedade com aproveitamento e 
valorização das capacidades e competências individuais, garantindo os meios de 
subsistência, apoios e cuidados de saúde necessários (Matos et al. 2005), que 
aumentem a qualidade de vida e melhorem a experiência das pessoas idosas (WHO, 
1986; Ciosak, Braz, Costa, Nakano, Rodrigues, Alencar, e Rocha, 2011). 

Para a WHO (2001), a adoção de um estilo de vida que promova o envelhecimento 
ativo deve começar o mais cedo possível, e deve focar-se na participação familiar e 
social, numa alimentação equilibrada e saudável e na prática regular de atividade 
física, evitando os comportamentos de risco, como o tabagismo ou consumo de álcool, 
uma vez que a saúde e a qualidade de vida dos idosos está significativamente mais 
vulnerável a fatores físicos, psicológicos, sociais e culturais do que das restantes 
populações etárias (Ciozak et al., 2011). 

 Algumas estratégias para a promoção da saúde passam pela criação de apoios 
sociais, pelo desenvolvimento das competências pessoais e pelo fortalecimento da 
ação comunitária (WHO, 1986). No entanto, Farfel (2008) reforça a importância de 
existir um conhecimento profundo dos processos fisiológicos ou fisiopatológicos 
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relacionados com as doenças que acompanham o envelhecimento, que determinam a 
senescência ou a senilidade, para que as estratégias preventivas, diagnósticas ou 
terapêuticas possam surtir efeito na promoção da saúde e qualidade de vida do idoso. 

Assim será abordado, de seguida, o papel da intervenção psicomotora na promoção 
da saúde e das competências pessoais e sociais no processo de envelhecimento. 

 

8. PSICOMOTRICIDADE NA PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS 

NA POPULAÇÃO SÉNIOR 

A Psicomotricidade enquanto área de conhecimento transdisciplinar que estuda as 
interações recíprocas entre o domínio psíquico e a motricidade em diversos contextos, 
pretende sustentar a superação de problemas de maturação, de desenvolvimento, de 
aprendizagem e de comportamento intervindo pela mediação corporal (APP, 20012). 
Através da intervenção psicomotora, é possível melhorar o potencial adaptativo do 
sujeito e as suas possibilidades de realização nas trocas com o envolvimento, porque 
fortalece a relação corporal e psíquica do mesmo (Martins, 2001b). 

Martins (2001b) refere que a evolução de uma intervenção reeducativa procurava 
solucionar problemas motores e espácio-temporais mediante um enfoque instrumental 
e cognitivo, para uma intervenção terapêutica que encara o sujeito de forma holística, 
pelo que considera tanto os aspetos funcionais como os relacionais, sendo a 
combinação de ambas as práticas o que parece trazer mais benefícios para a 
população sénior. Com o enfoque da atividade na componente relacional e 
psicoafectiva, envolvendo a gestão dos problemas ligados à identidade, promove a 
expressividade do sujeito e o reinvestimento no outro como agente securizante e base 
do desejo de inter-relação com o envolvimento. 

O processo de envelhecimento pressupõe transformações globais em vários domínios 
do sujeito. A Psicomotricidade, segundo Sivadon (1986, in Martins, 2001a) enquanto 
terapia afetiva do corpo, pretende promover o amor-próprio e um melhor conhecimento 
do próprio corpo, maximizando a satisfação com sua existência enquanto pessoa. 

Perante uma situação de doença, o corpo transforma-se no centro de atenção por ser 
espaço de capacidade e incapacidade, simultaneamente (Rodrigues, 1999), onde as 
interações com o mundo passam para segundo plano, focando o que ocorre no seu 
interior, levando o sujeito a preocupar-se mais com ele próprio, num movimento de 
interiorização e introspeção. Este movimento de atenção sobre si mesmo é, ainda 
segundo Rodrigues (1999), crucial nos processos de cura e reabilitação da doença, 
por ser simultaneamente lugar de doença e de cura deve ser um corpo presente, 
aliado, companheiro e íntimo, sempre realçado no processo de cura, em que esta cura 
consiste na reconciliação e harmonização do sujeito com ele próprio através do corpo. 

A consciência corporal, que acompanha o sujeito e se desenvolve desde o seu 
nascimento está intimamente ligada à sua consciência enquanto pessoa e à sua 
presença no mundo. Quando ocorre um dos seguintes aspetos: a ausência de 
movimento; a existência de uma síndrome neurológico; ou, de uma síndrome 
psiquiátrica, geram-se carências e falhas ao nível da sua consciência corporal 
(Rodrigues e Lima, 2004). A intervenção psicomotora, segundo os mesmos autores, 
teria um papel na melhoraria da consciência corporal do sujeito, adequando as 
abordagens metodológicas em função dos quadros etiológicos e manifestações 
diagnosticadas.  

De acordo com a revisão dos programas de competências sociais existentes, Matos 
(2005) refere que as três componentes mais significativas a desenvolver mediante 
uma estratégia de mediatização corporal são: a identificação e utilização de 
componentes do comportamento aberto na comunicação verbal e não-verbal; a 
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utilização de estratégias de identificação e solução de problemas e gestão de conflitos; 
e a identificação e a utilização de comportamentos assertivos em diferentes contextos. 

Neste sentido, desenvolver no âmbito da intervenção psicomotora a promoção de 
competências pessoais e sociais na população sénior, partindo do pressuposto de que 
o comportamento social pode ser aprendido (Matos, 2005) ajudará os indivíduos a 
potenciar as suas capacidades pessoais e relacionais com vista a prevenir 
comportamentos de agressividade e de isolamento, de relacionamento interpessoal, 
que dificultam o estabelecimento de novas amizades, limitam a capacidade do sujeito 
pedir ajuda, aceitar críticas, resistir e lidar com a pressão e lidar com a provocação dos 
pares. 

A manutenção das capacidades psicomotoras na população sénior desacelera o 
processo natural de deterioração das competências funcionais do sujeito, podendo 
esta manutenção agregar um conjunto de fatores psicomotores através de atividades 
de coordenação motora global, ou centrar-se num fator específico. Estas atividades 
podem envolver a estimulação ativa corporal, ao nível da postura, do equilíbrio e da 
coordenação; a expressão e organização rítmica; o desenvolvimento da representação 
simbólica e da praxia fina, em tarefas de grafismo e pintura; jogos estruturados e 
sequencializados, que implicam a discriminação visual e a estruturação espacial, bem 
como a resolução de problemas espaciais (Nuñez e Gonzalez, 2001). 

As técnicas de relaxação utilizadas nesta população, segundo Martins (2001b) devem 
permitir a perceção das sensações e emoções experimentadas pelo corpo e a 
atribuição de um significado através da palavra, descrevendo-se o que foi sentido ou 
percebido. Permite ainda para além da descontração e relaxação, encontrar na auto-
observação uma ligação verbal com o que foi percebido e a ligação transferencial com 
o próprio terapeuta, permitindo esta verbalização a libertação de conflitos ou impasses 
que o levam o sujeito a gerar no corpo ansiedade e tensão, que não são suscetíveis 
de mentalização. 

As atividades expressivas também se aplicam no âmbito da promoção das 
competências pessoais e sociais na população sénior, nomeadamente as atividades 
com recurso à música tendem a diminuir o estado de tensão do sujeito, facilitando a 
verbalização de alguns conflitos dado o caráter emocional que a música contém, 
possibilitando ainda uma ligação sem recurso à verbalização, descobrindo outras 
formas de comunicação (Sousa, 2005). Alguns exemplos de atividades com recurso à 
música são a audição musical, que pode envolver a escolha e escuta de músicas e 
promover a expressão livre por parte do sujeito acerca do vivenciado, bem como 
selecionar previamente musicas específicas modo a induzir determinados estados 
emocionais (Lecourt, 1988 in Sousa, 2005); as produções espontâneas com 
instrumentos musicais, ou pela exploração do próprio corpo e da própria voz, com uma 
verbalização reflexiva sobre o vivido no final (Lecourt, 1988 in Sousa, 2005). A voz 
segundo Alvin (1973 in Sousa, 2005) tem repercussões profundas sobre todo o ser 
humano, pois é considerada mais espontânea e libertadora que o uso de qualquer 
outro instrumento; a estimulação sensorial, sensório-motora e sensório-afetiva por 
meio de técnicas de animação musical, associadas à expressão corporal mesmo que 
de forma rudimentar (Lecourt, 1988 in Sousa, 2005); e a criação dos próprios 
instrumentos dando segurança e atribuindo maior carga afetiva, desvalorizando as 
situações em que os sujeitos não se sentem capazes de utilizar um instrumento que é 
comercializado (Alvin, 1973 in Sousa, 2005). 

As artes plásticas, na população sénior, apresentam benefícios ao nível da 
comunicação não-verbal e da expressão de determinados sentimentos porque permite 
a consciencialização dos sentimentos em relação a um dado objeto ou pessoa, ao 
permitir através do ato criativo a expressão das suas emoções (e.g. ira ou 
agressividade) de forma mais adequada sem as recalcar (Sousa, 2005). Alguns 
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exemplos destas atividades são o desenho, a pintura e a modelagem utilizando 
materiais distintos, a modelagem, os recortes, colagens e criação de gravuras (Sousa, 
2005), sempre tendo em consideração os interesses e competências da pessoa em 
causa de forma a manter os níveis de motivação e desafio da mesma na tarefa. 

As atividades de expressão dramática, neste contexto de intervenção, são uma forma 
de ajudar a pessoa nos processos de construção da própria coragem, do equilíbrio da 
personalidade, no relacionamento interpessoal, na gestão dos conflitos pessoais e do 
isolamento social. Ajudam ainda o sujeito no processo de autoconhecimento, de 
compreensão empática do outro, na cooperação com o grupo, a ser espontâneo, a 
reconhecer a sua instabilidade enquanto pessoa e na reconstrução da sua 
personalidade (Valente, 1991).  

 

ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

Em seguida é realizada uma breve apresentação das várias instituições onde se 
desenvolveram as atividades de estágio curricular, no que refere à sua localização, 
organização interna e respetivos recursos materiais e humanos disponíveis. 

 

1. CASA DA FONTE (CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO) 

A unidade de acolhimento de emergência, Casa da Fonte, está dirigida 
especificamente para crianças em risco social, com idades entre os 0 e os 12 anos, 
oriundos de Processos de Promoção e Proteção Urgentes dos Tribunais de Família, 
Tribunais de Menores e dos Centros de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do 
distrito de Lisboa. 

Esta integra-se orgânica e funcionalmente no ISS.IP-CDL, sendo portanto um 
estabelecimento de ação social que visa apoiar as populações desde a infância bem 
como as suas famílias (ISS, 2009). Atualmente a Casa da Fonte é um estabelecimento 
social integrado por contrato de gestão, gerido pela Santa Casa da Misericórdia (DL 
16/2011). É tutelada pelo Centro Distrital de Solidariedade Social de Lisboa, com 
horário de funcionamento de 24 horas diárias em regime de internato e com sede em 
Oeiras sob a direção do Dr. António Santinha. 

Os objetivos gerais passam pelo acionamento de respostas educativas e de saúde, 
pela tutoria e apoio individualizado de cada criança para criar as condições propícias à 
sua integração na comunidade local, e facilitar consequentemente o planeamento e 
execução de um projeto de vida explorando ao máximo todas as respostas e 
encaminhamentos possíveis (RICF). 

A instituição, embora tenha como lotação 20 crianças, encontra-se frequentemente em 
sobrelotação, o que dificulta o seu funcionamento. Sabe-se também que ao abrigo do 
artigo n.º 50 da Lei 147/99 de 1 de setembro a permanência na casa não deverá 
exceder os 95 dias. Para um funcionamento eficaz, existe uma equipa multidisciplinar 
que compreende um diretor, dois psicólogos, seis educadores, quatro auxiliares de 
ação socioeducativa, um administrativo especialista, um auxiliar de serviços gerais, um 
auxiliar de ação direta e um motorista (RICF). 

 

2. JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM 

A Freguesia de Belém foi criada sob a aprovação do DL nº.56/2012 de 8 de novembro 
sendo uma entidade administrativa que agrupa as antigas Freguesias de Santa Maria 
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de Belém e de São Francisco Xavier. Atende uma população de 16.561 residentes, 
segundo os dados recolhidos pelos Censos INE 2011.  

Os recursos e serviços prestados pela Junta de Freguesia são de caráter social, 
religioso, militar, cultural, desportivo, de saúde e de educação, onde o estágio 
académico se insere como uma mais-valia, atuando em três Escolas Públicas do 
Agrupamento de Escolas do Restelo, e no Centro de Dia de São Francisco Xavier. 

  

3. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO 

No agrupamento de Escolas do Restelo, o estágio teve incidência em três escolas 
públicas, a Escola Básica Bairro do Restelo, a Escola Básica de Caselas, a Escola 
Básica dos Moinhos do Restelo, e ainda no Jardim de Infância de Caselas. Nestas 
escolas desenvolveu-se um trabalho de apoio ao projeto “Afetos na Escola” sob a 
orientação e coordenação das psicólogas da Junta, e a continuidade do projeto 
“Psicomotricidade na Escola” também iniciado por psicomotricistas em regime de 
estágio académico no ano letivo de 2007/2008. Ambos os projetos fazem parte do 
Projeto “Juntos a Crescer” do Programa Intervir promovido pela Câmara Municipal de 
Lisboa, que pretende promover a proteção de comportamentos de Risco na cidade de 
Lisboa. 

O projeto “Afetos na Escola” teve início no ano letivo de 2000/2001, tem como 
principais objetivos atuar na prevenção e promoção de competências pessoais e 
sociais principalmente junto de grupo ou contextos mais suscetíveis aos mecanismos 
de risco, numa vertente de prevenção seletiva. E por outro lado, numa prevenção mais 
universal, junto da população em geral.  

O projeto “Afetos na Escola” implementado nas três escolas públicas supracitadas e 
nos jardim-de-infância do mesmo agrupamento, tem como objetivo promover as 
capacidades de relacionamento e comunicação interpessoal das crianças, bem como 
a preparação dos alunos para a sua transição do 4º ano para o 5º ano de 
escolaridade, que implica toda uma gestão de alterações de métodos de estudo, de 
relacionamento e de rotinas para os alunos. 

A intervenção decorreu com uma frequência semanal e duração de uma hora, no 
contexto de sala de aula, com o apoio da professora titular, e utilizando como 
principais estratégias atividades lúdicas ou jogos capazes de promover as 
competências de atenção, comunicação verbal e não-verbal, bem como as 
capacidades de relacionamento. 

A “Psicomotricidade na Escola” realizou-se nas três escolas do 1º ciclo referidas, 
através de sessões em grupo, com uma frequência semanal, e duração de 45/60 
minutos. Foi uma intervenção dirigida para crianças sinalizadas pelos professores 
titulares de turma, em que o objetivo geral passou por dar resposta às dificuldades 
apresentadas pelas crianças ao nível dos processos simbólicos, da gestão de 
processos de atenção, da memória e perceção, dos problemas emocionais, de 
autorregulação do comportamento, bem como de outras funções executivas e dos 
problemas psicomotores propriamente ditos.  

Os objetivos específicos passaram pela aquisição, execução e generalização de 
comportamentos pró-sociais, reduzir problemas de comportamento, melhorar 
relacionamentos interpessoais com pares e adultos, modificar o pensamento impulsivo 
e egocêntrico, ensinar a parar e pensar antes de agir, ensinar a considerar as 
consequências dos atos, mediatizar a procura de várias formas de resolução dos 
problemas, desenvolver a descentralização, trabalhar os recursos internos como a 
empatia, a assertividade, o pensamento lateral, o pensamento crítico, as competências 
de negociação como a comunicação interpessoal, a iniciativa, a realização e a 
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confiança, trabalhar os recursos ambientais como a família, a escola e os pares, 
trabalhar a educação de valores sociais e morais como a integridade, a excelência, o 
respeito, a responsabilidade, a cooperação, a participação, o amor ao próximo, a 
justiça e a democracia, promover um desenvolvimento positivo da autoestima, do 
autoconceito e da autonomia, promover situações de segurança e sentimentos de 
pertença/importância no grupo, desenvolver estratégias de gestão de situações 
ansiogénicas e da frustração, promover a regulação emocional e a organização 
psicolinguística do discurso, mediatizar o desenvolvimento psicomotor, fomentar a 
criatividade e a espontaneidade. 

 

4. CENTRO DE DIA DE CASELAS 

O Centro de Dia de Caselas é um projeto fundado entre a antiga Junta de Freguesia 
de São Francisco Xavier e a Cruz Vermelha Portuguesa, delegação de Lisboa, com 
valências de Centro de Dia e de Serviço de Apoio Domiciliário. 

A equipa transdisciplinar conta com uma serie de técnicos e terapeutas de várias 
áreas de formação, voluntários e estagiários que se coordenam para dar a melhor 
resposta às necessidades da população a que prestam serviços. 

Os clientes chegam ao Centro por intermédio de familiares ou de entidades como a 
Polícia ou os Hospitais, quando se verificam situações de risco, desajustamento 
psicológico ou físico na pessoa idosa. Uma vez sinalizado o caso, decorre um 
processo de avaliação e investigação das condições em que a pessoa vive, para se 
justificar e estruturar em que moldes se pode intervir. Elabora-se para isso um Plano 
de Desenvolvimento Individual, sempre com o objetivo de promover a autonomia e 
qualidade de vida da pessoa. 

As atividades desenvolvidas no Centro têm um caráter recreativo, cultural e artístico, 
onde se fazem passeios e visitas culturais, festejos tradicionais, atividades motoras, 
atividades de artesanato, entre outras. A Psicomotricidade no Centro de Dia de 
Caselas partiu da iniciativa das estagiárias no ano de 2012, representando desde 
então uma outra valência deste Centro com o intuito de promover as competências 
pessoais e sociais desta população. As sessões tiveram uma frequência semanal, com 
duração de uma hora, num contexto de grupo, em que o espaço utilizado foi a sala de 
convívio ou a sala do refeitório de acordo com o objetivo da sessão em causa. 

A intervenção psicomotora, assim como qualquer intervenção junto da população 
sénior, tem como objetivo geral o aumento da Qualidade de Vida, através da 
promoção de situações que permitam experimentar um bem-estar físico, psicológico e 
social, auxiliando nos processos de adaptação às alterações caraterísticas desta fase 
de senescência. Promove portanto um envelhecimento saudável, por meio da 
prevenção e/ou terapia no âmbito das problemáticas que emergem ao longo do 
processo de envelhecimento. 

Para objetivos específicos da intervenção psicomotora no Centro colocaram-se: a 
promoção da tomada de consciência do corpo como instrumento de expressão e 
comunicação no espaço e no tempo; o relacionamento com o outro num espaço 
corporal e espacial sentido e percebido; a reconstrução e organização das perceções 
e ações dentro de uma estruturação espácio-temporal adaptada à realidade; o 
aumento da autoestima, por meio da vivência positiva da sua imagem corporal da 
estimulação do equilíbrio, da coordenação, da capacidade de relaxação e do controlo 
respiratório; a aquisição de estratégias para a gestão dos défices crónicos e 
irreversíveis característicos da fase de vida em que se encontram; a promoção da 
autonomia na realização de tarefas; a manutenção da capacidade funcional; a redução 
dos níveis de angústia relacionados com as alterações cognitivas e corporais, pela 
manutenção de uma identidade coerente e uma autoimagem positiva.  
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ENQUADRAMENTO LEGAL DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

O enquadramento legal da prática profissional compreende a apresentação das 
questões do âmbito jurídico que regulamentam o funcionamento de cada um dos 
contextos em questão, a proteção da população-alvo em cada contexto de intervenção 
e salvaguardar a prática profissional dos Técnicos que se envolvem com estes 
processos. 

 

1. CASA DA FONTE (CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO) 

A Casa da Fonte faz uma intervenção a nível institucional, e o seu espaço físico 
apesar de pertencer aos estabelecimentos do Instituto de Segurança Social encontra-
se em regime de cedência à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (DL n.º 16/2011 de 
25 de janeiro). Com um caráter temporário, por um prazo de três anos, com a 
possibilidade de renovações consecutivas nos mesmos moldes (n.°1 e n.°2 do art.º 3). 
O objetivo desta cedência de estabelecimentos pretende dar continuidade, qualidade e 
acessibilidade dos serviços às populações apoiando o desenvolvimento de uma rede 
de apoio social em parceria público-social. 

A Casa da Fonte enquanto Centro de Acolhimento Temporário pretende promover os 
direitos e a proteção das crianças e jovens em perigo, de forma a garantir o seu bem-
estar e desenvolvimento integral (Lei n.º 147/99 de 1 de setembro, art.º 1). Tendo, 
segundo o artigo n.º 8 (n.°1 e n.°2, Lei n.º 147/99 de 1 de setembro) autonomia para 
realizar a gestão integral das vagas existentes.  

A medida de acolhimento institucional (art.º35) compreende a colocação da criança ou 
jovem sob os cuidados de uma entidade com instalações e equipamentos de 
acolhimento permanente, e ainda de uma equipa técnica que garanta os cuidados 
adequados às suas necessidades, com as condições que promovam a sua educação, 
bem-estar e o seu desenvolvimento integral (art.º 49). No que respeita ao período de 
acolhimento, apesar de variável, ao ultrapassar os seis meses, sem existirem razões 
que o justifique, as crianças são encaminhadas para um lar de infância ou juventude 
(art.º 50). 

O regime de funcionamento aberto pelo qual estas instituições se regem são 
organizadas para oferecer uma relação afetiva, a mais parecida possível com o tipo 
familiar, com uma vida diária personalizada e integrada na comunidade. A criança e o 
jovem podem entrar e sair de acordo com as normas gerais de funcionamento, sempre 
que se salvaguardem todas as suas necessidades educativas e de proteção dos seus 
direitos e interesses. Também as visitas parentais são permitidas sempre que se 
cumpram as regras de funcionamento da instituição (n.°º1, n.°º2, n.°º3 do art.º 53). 

Quando os detentores do poder paternal, ou da guarda de facto da criança ou jovem 
se opõem à sua retirada, são acionadas as medidas mais adequadas, pelas 
comissões de proteção, para promover a proteção imediata da criança ou do jovem, 
solicitando-se a intervenção dos tribunais ou das entidades policiais (n.°º1 do art.º 91). 

 

2. JUNTA DE FREGUESIA DE BELÉM  

2.1 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO 

O Programa Intervir, onde estão inseridos os projetos “Afetos na Escola” e 
“Psicomotricidade na Escola”, é promovido pela Camara Municipal de Lisboa/Direção 
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social/Departamento de Desenvolvimento 
Social.  
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O objetivo geral passa pela promoção de competências pessoais e sociais, mediante 
atividades em que se desenvolvam os temas do bullying, da delinquência juvenil, dos 

comportamentos de risco na saúde sexual e reprodutiva, a obesidade, o consumo de 
substâncias psicoativas e violência no namoro (art.º2). Esta intervenção destina-se a 
crianças e jovens, pais/encarregados de educação, professores, pessoal não docente, 
profissionais de saúde e técnicos que trabalham na área da segurança social (art.°4) e 
pode adotar diferentes ações de acordo com o público-alvo (n.º2 do art.º6). Cabe a 
cada junta de freguesia selecionada a contratação do Coordenador e da restante 
equipa técnica (art.º11), a quem compete acompanhar o desenvolvimento do 
Programa Intervir, bem como a responsabilidade pela sua execução (n.º2 do art.º 12). 

2.2 CENTRO DE DIA DE CASELAS 

O Centro de Dia de São Francisco Xavier tem como base legal o DL n.º 281/2007 que 
aprova o regime jurídico da Cruz Vermelha Portuguesa e os respetivos estatutos 
(art.º1), e ainda um regulamento interno. 

No regulamento (art.º1) está explícito que os Centros de Dia, enquanto estruturas 
abertas à comunidade, integram um conjunto de serviços e atividades, que permitem 
às pessoas idosas continuar no seu meio familiar e social, com serviços coletivos de 
manutenção polivalentes. 

Os objetivos desta instituição passam por fornecer um conjunto de serviços e 
atividades de apoio e prevenção/atenuação dos efeitos do processo de 
envelhecimento, de modo a promover a autonomia, a melhoria da qualidade de vida 
(satisfação das necessidades básicas), atividades recreativas, culturais e artísticas, do 
intercâmbio de gerações e da informação e difusão à comunidade sobre o âmbito da 
atuação, e também promover o combate ao isolamento social (art.º2). 

Além de todos estes serviços, o Centro de Dia, assegura ainda a alimentação, os 
cuidados de higiene, serviços de lavandaria, supervisão da toma de medicamentos, o 
apoio psicossocial, o acompanhamento nas deslocações ao exterior e o transporte dos 
clientes, bem como a dinamização de atividades de caráter lúdico, de âmbito 
sociocultural (norma IV).  

Os princípios fundamentais do Centro são a humanidade, a imparcialidade, a 
neutralidade, a independência, o voluntariado, a unidade e a universalidade (art.º4). 
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CAPÍTULO II 

APRESENTAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

Este capítulo está organizado de modo a facilitar a compreensão da intervenção 
realizada no âmbito do estágio curricular. Desta forma, procede-se à apresentação do 
que foi a calendarização integral do período de estágio bem como dos instrumentos 
utilizados nos momentos de avaliação, para de seguida se apresentar cada contexto 
de intervenção, abordando desde a caraterização da população, as condições de 
avaliação, a estrutura e objetivos da intervenção, a apresentação dos resultados 
seguida da discussão, e por último, a apresentação das principais limitações e 
dificuldades encontradas junto dessa população. 

 

1. CALENDARIZAÇÃO 

A carga horária semanal do estágio está apresentada na Tabela n. 2. Deve salientar-
se que a intervenção individual no período da manhã de segunda-feira ocorria no 
Jardim de Infância de Caselas e compreendia o acompanhamento de duas crianças, 
seguido pela intervenção no Centro de Dia de Caselas. No período da tarde, era feita 
a intervenção com os grupos 1 e 2 da “Psicomotricidade na Escola EB1 de Caselas. 

Em seguida encontra-se toda a informação relativa à carga horária na tabela 1. 

Tabela 1. Horário semanal do estágio curricular. 

 SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

9h15 
INT. INDIVIDUAL 

(CASELAS) 

INT.INDIVIDUAL 
(MOINHOS) 

INT.GRUPO 
(RESTELO) 

INT.INDIVIDUAL 
(MOINHOS) 

 

10h00 
INT.INDIVIDUAL 

(MOINHOS) 
  

11h00 
INT.GRUPO 

(CENTRO DE DIA) 

 
INT.GRUPO 
(RESTELO) 

INT.INDIVIDUAL 
(MOINHOS) 

11h45 
AFETOS 3ºC 
(MOINHOS) 

 

 

12h45  
INT.GRUPO 
(RESTELO) 

13h15 
INT. INDIVIDUAL 

(CASELAS) 

 

 

14h00 
INT.GRUPO 
(CASELAS) 

INT.GRUPO 
(RESTELO) 

INT.INDIVIDUAL 
(CASA DA 
FONTE) 

15h00 
INT.GRUPO 
(CASELAS) 

INT.GRUPO 
(RESTELO) 

INT.GRUPO 
(MOINHOS) 

INT.GRUPO 
(CASA DA 
FONTE) 17h00    

 

Às terças e quintas-feiras de manhã ocorria o acompanhamento individual de duas 
crianças do 1º ano, na EB1 dos Moinhos do Restelo, e a intervenção com o grupo 1 
desta escola às quintas-feiras no período da tarde.  

A intervenção psicomotora, na EB 1 do Bairro do Restelo, com os grupos 1, 2, 3, 4 e 5 
ocupavam os períodos da manhã e da tarde às quartas-feiras. 

Na Casa da Fonte, a intervenção psicomotora ocorria às sextas-feiras, um caso em 
contexto individual, com início às 15h00, e em seguida a intervenção em grupo mais 
no final da tarde. Ainda era feito pela psicomotricista estagiária o acompanhamento e 
apoio à turma do 3ºC, no projeto dos “Afetos” na Escola EB1 dos Moinhos do Restelo, 
às terças-feiras no período da manhã. 

A calendarização integral da intervenção nos diversos locais de estágio está exposta 
no cronograma da Tabela n. 2, que se segue.  
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Tabela 2. Cronograma do estágio curricular. 
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Neste cronograma pode observar-se que a intervenção no Centro de Dia de Caselas 
teve início do dia 6 de novembro de 2013 e terminou no dia 23 de junho de 2014. Nas 
Escolas do Agrupamento do Restelo: na EB 1 de Caselas a intervenção individual e 
em grupo teve início a 9 de dezembro de 2013 e findou a 9 de junho de 2014, na EB1 
do Bairro do Restelo iniciou a 22 de janeiro de 2014 e terminou a 4 de junho do 
mesmo ano, ainda na EB 1 dos Moinhos do Restelo a intervenção individual começou 
a 5 de dezembro de 2014 e terminou a 5 de junho de 2015, enquanto a intervenção 
em grupo apenas teve início a 20 de março e terminou a 5 de junho do mesmo ano de 
2014. Por último, a intervenção na Casa da Fonte iniciou a 15 de novembro de 2013 e 
terminou a 13 de junho de 2014. 

 

 

 

 Fase de Elegibilidade  EB 1 Bairro do Restelo  Centro de Dia 

 Interrupções escolares  EB1 Moinhos Restelo (Gr)  EB1 Caselas 

 Contato com as Escolas  EB1 Moinhos Restelo (Ind)  Casa da Fonte 

 “Afetos na escola”  Faltas (saúde/formação)    
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2. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Questionário Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) foi utilizado no âmbito 

da intervenção em grupo com as crianças da Casa da Fonte e do Agrupamento de 
Escolas do Restelo em contexto de grupo e individual. Para além deste questionário 
no Agrupamento de Escolas do Restelo aplicou-se um outro instrumento, o SSRS – 
K6, para se avaliar, além das competências sociais, as competências académicas das 
crianças e tentar perceber qual a relação entre as estas duas variáveis. 

A avaliação do grupo do Centro de Dia foi realizado com recurso ao Examen Géronto-
Psychomoteur (EGP), por ser um instrumento vocacionado para a avaliação 
psicomotora em idosos. Estes instrumentos encontram-se descritos nos tópicos que se 
seguem.  

2.1 STRENGHTS AND DIFFICULTIES QUESTIONNAIRE – SDQ  

O Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) (Goodman, 1997; Goodman, Ford, 
Simmons, Gatward, e Meltzer, 2000) encontra-se traduzido em mais de 40 idiomas, e 
é um dos instrumentos traduzidos e com alguns estudos para a população pré-escolar 
portuguesa. Em língua portuguesa esta escala denomina-se por Questionário de 
Capacidades e Dificuldades (SDQ-Por) (Fonseca, Loureiro, e Gaspar, 2004). Trata-se 
de um questionário de despistagem para avaliar o ajustamento psicológico, social, 
emocional e comportamental infantil entre os 4 e os 16 anos, com ênfase não só na 
psicopatologia, mas também no comportamento pró-social. É um instrumento de 
aplicação rápida e composto por 25 itens cotados numa escala de tipo Likert de 3 
níveis: “Não é verdade”, “É pouco verdade” e “É muito verdade”. Estes 25 itens estão 
repartidos por 5 escalas (com 5 itens cada): Sintomas Emocionais, Problemas de 
Comportamento, Hiperatividade e Défice de Atenção, Problemas de Relacionamento 
com os pares e Comportamento Pró-social (Goodman, 1997; Goodman et al., 2000).  

Apresenta versões idênticas ou com ligeiras diferenças, que podem ser preenchidas 
por pais e professores (3-4 anos e 4-16 anos) e pela própria criança (no caso dos 
adolescentes entre os 11 e os 16 anos). As várias versões incluem um “Suplemento 
de Impacto”, desenvolvido com o objetivo de recolher informação adicional acerca das 
limitações no funcionamento e do impacto que os problemas de comportamento têm 
nos outros (Goodman, 1997; Goodman et al, 2000). Existe também uma versão desta 
escala para follow-up, com questões adicionais relativas à eficácia da intervenção. No 
entanto, esta versão ainda não se encontra traduzida para português o que seria 
importante para a avaliação da intervenção realizada. Por último, é importante referir 
que, é possível realizar a cotação desta escala de forma online e obter diretamente o 
respetivo relatório, contudo, apenas é possível fazê-lo com a versão original da escala 
e algumas das suas versões traduzidas (Goodman, 1997; Goodman et al, 2000; Major, 
2011; Duarte e Bordin, 2000). 

Antes de se efetuar a apresentação dos resultados obtidos é necessário ter presente 
os valores de categorização para o SDQ para a versão dos professores, encarregados 
de educação e crianças (consultar o quadro 5). 
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Tabela 3. Valores de categorização do SDQ validados para a população portuguesa. 

 NORMAL LIMÍTROFE ANORMAL 

 Prof. E.E. Cr. Prof. E.E. Cr. Prof. E.E. Criança 

Sintomas 
Emocionais 

0 a 4 0 a 3 0 a 5 5 4 6 6 a 10 5 a 10 7 a 10 

Problemas 
Comportamento 

0 a 2 0 a 2 0 a 3 3 3 4 4 a 10 4 a 10 5 a 10 

Hiperatividade 0 a 5 0 a 5 0 a 5 6 6 6 7 a 10 7a 10 7 a 10 

Problemas 
Relacionamento 

0 a 3 0 a 2 0 a 3 4 3 4 a 5 5 a 10 4 a 10 6 a 10 

Comportamento 
Pró-Social 

6 a 10 6 a 10 6 a 10 5 5 5 0 a 4 0 a 4 5 a 1 

Total de 
Problemas 

0 a 11 0 a 13 0 a 15 12 a 15 14 a 16 
16 a 
19 

16 a 40 17 a 40 20 a 40 

2.2 SOCIAL SKILLS RATING SCALE – SSRS 

O SSRS, desenvolvido por Gresham e Elliot (1990), é um sistema de avaliação 
constituído por várias escalas com o intuito de avaliar a competência social e dar 
informações que sustentem o planeamento e intervenção neste âmbito (Lemos e 
Meneses, 2002). Assim recorre a duas escalas, habilidades sociais e problemas de 
comportamento para avaliar a competência social da criança e compreende ainda uma 
terceira escala competência académica, pela sua pertinência e envolvimento nos 
processos de adaptação e desadaptação social (Lemos e Meneses, 2002). Os itens 
destas três escalas apesar de estarem voltados para os comportamentos positivos e 
competências pró-sociais, abordam também os comportamentos potencialmente 
problemáticos e a competência académica (Mota, Matos e Lemos, 2011). Este 
instrumento tem três versões (pais, professores e crianças) que permitem uma 
avaliação coordenada de informantes múltiplos, alargando a avaliação a mais 
contextos, e ainda níveis diferenciados de acordo com a idade da criança (Lemos e 
Meneses, 2002). Neste caso específico, do contexto de estágio, foi utilizada a versão 
para professores a aplicar em crianças desde a educação pré-escolar (5 anos) até ao 
6º ano de escolaridade. Foi apenas utilizado na população de crianças do 
Agrupamento de Escolas do Restelo, como complemento ao instrumento previamente 
descrito (SDQ) com o objetivo de inferir algum tipo de conclusão sobre a importância 
da competência social em contexto escolar, e por se tratar de mais um instrumento 
adaptado à população infantil portuguesa (Lemos e Meneses, 2002). 

A versão para os pais do SSRS avalia as habilidades sociais, os problemas de 
comportamento que podem interferir na aquisição ou desempenho das habilidades 
sociais, e ainda a competência académica (Mota, Matos e Lemos, 2011). Esta 
informação recolhida pode ajudar a compreender as possíveis causas dos problemas 
sociais de alguns alunos e por conseguinte orientar e fundamentar um planeamento 
mais preciso e individualizado da intervenção (Lemos e Meneses, 2002). 

Segundo Lemos e Meneses (2002) esta escala está baseada na investigação do 
comportamento e desenvolvimento social infantil, com recurso a vários domínios de 
investigação. A escala das habilidades sociais avalia comportamentos de cooperação 
(10 itens), afirmação (10 itens) e ainda os comportamentos de autocontrolo (10 itens) 
(Lemos e Meneses, 2002). A escala dos problemas de comportamento, avalia tanto os 
problemas externalizados, como os internalizados e ainda hiperatividade. A escala da 
competência académica, por último, aborda comportamentos críticos como 
desempenho na leitura e na matemática, a motivação, o funcionamento cognitivo 
global e o suporte parental (Lemos e Meneses, 2002).  
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2.3 EXAMEN GÉRONTO-PSYCHOMOTEUR  – EGP  

O Exame Geronto-Psicomotor, desenvolvido por Michel, Soppelsa e Albaret em 2011 
para a população francesa, tem o objetivo específico de avaliar as competências 
psicomotoras em idosos, pelo que o seu uso se encontra reservado a psicomotricistas. 
Atualmente encontra-se em processo de validação para a população portuguesa, sob 
a responsabilidade dos Psicomotricistas Ana Morais, Ricardo Fiúza, Sofia Santos e 
Paula Lebre.  

O EGP visa assim a avaliação de competências psicomotoras em sujeitos a partir dos 
60 anos inclusive, estabelecendo um perfil/diagnóstico psicomotor, que pode servir de 
complemento ao diagnóstico médico, orientar o projeto de intervenção individualizado 
e avaliar a eficácia da intervenção psicomotora. Apresenta uma metodologia rigorosa 
assente na observação clínica, de forma à obtenção de uma avaliação quantitativa e 
qualitativa (Morais, Fiúza, Santos e Lebre, 2012). 

A duração média da aplicação é entre 40 a 50 minutos e pode ser realizada na 
instituição ou no domicílio, sendo a ordem de aplicação dos itens variável de acordo 
com as características do sujeito (Morais et al., 2012). 

O EGP é composto por 17 itens: (1 e 2) Equilíbrio Estático I e II; (3 e 4) Equilíbrio 
Dinâmico I e II; (5 e 6) Mobilização Articular dos Membros Superiores e Inferiores; (5.1 
e 6.1) Mobilização Passiva; (5.2 e 6.2) Mobilização Ativa; (7 e 8) Motricidade Fina dos 
Membros Superiores e Inferiores; (7.1, 7.2, 7.3 e 7.4) Abotoar, “Tamborilar”, 
Oponência Polegar-Dedos e Pega de um Objeto; (8.1, 8.2 e 8.3) Colocação dos Pés, 
Pontapear uma bola e Posicionamento dos Pés; (9) Praxias; (9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5) 
Utilização de talheres, Pantomima, Escrita, Cópia de Figuras geométricas e 
Construção de uma Pirâmide; (10) Conhecimento das Partes do Corpo; (10.1, 10.2, 
10.3, 10.4 e 10.5) Figura Humana de frente e de costas, Figura Humana com partes 
corporais ausentes, Apontar sob designação verbal, Nomear as diferentes partes do 
corpo apontadas, Imitação de Posições; (11) Vigilância; (11.1, 11.2 e 11.3) 
Manutenção da Atenção, Agarrar um cubo ao sinal, Identificação de formas e cores; 
(12) Memória Percetiva; (12.1 e 12.2) Evocação das cores e Evocação das Posições; 
(13) Domínio Espacial; (13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 e 13.6) Localização Geográfica, 
Orientação, Divisão de Linhas, Sequencia de deslocamentos, Orientação dos Objetos 
e Orientação nos deslocamentos; (14) Memória Verbal; (14.1, 14.2 e 14.3) Evocação 
Imediata, Momentos do Dia e Evocação Diferida; (15) Perceção; (15.1, 15.2, 15.3, 15.4 
e 15.5) Cantiga Conhecida, Reprodução de Estruturas Rítmicas, Estereognosias, 
Identificação de imagens, Leitura de um texto; (16) Domínio Temporal; (16.1, 16.2, 
16.3 e 16.4) Datas, Hora, Dias da Semana e Meses, Sequência de Eventos; (17) 
Comunicação. 

Resumindo o EGP, é um instrumento útil pela variedade de informação que fornece, 
permitindo a consciencialização dos fatores que se encontram preservados, bem como 
dos mais afetados. 

Os valores de corte da escala EGP em função da idade encontram-se descritos na 
tabela 4. 

Tabela 4. Scores Totais do EGP em função da idade do sujeito.  

IDADE MÉDIA σ 

60 anos – 64 anos e 11 meses 95,8 4,2 

65 anos – 69 anos e 11 meses 95,1 4,8 

70 anos – 74 anos e 11 meses 94,2 5,0 

75 anos – 79 anos e 11 meses 90,4 8,4 

80 anos – 84 anos e 11 meses 87,7 6,5 

85 anos – 89 anos e 11 meses 84,9 9,1 

90 anos em diante 77,0 9,3 
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3. GRUPOS DE INTERVENÇÃO 

Neste tópico descreve-se todo o processo de intervenção psicomotora na promoção 
das competências pessoais e sociais separadamente para cada contexto, 
nomeadamente, intervenção na Casa da Fonte, nas escolas do Agrupamento do 
Restelo, e no Centro de Dia de Caselas. 

3.1 CASA DA FONTE 

De seguida, é abordado todo o processo de intervenção que decorreu com as crianças 
da Casa da Fonte, com a apresentação da população, as condições de avaliação, 
apresentação dos principais resultados, finalizando com a discussão dos mesmos e 
apresentação das principais limitações e dificuldades encontradas ao longo do 
mesmo. 

3.1.1 CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

Pelo caráter de Casa de Acolhimento de Emergência, a Casa da Fonte é uma ponte 
de passagem para outro tipo de solução mais duradoura, pelo que não existe uma 
estabilidade ou uma durabilidade na permanência das crianças na casa. Este facto 
levou a que se verificassem muitas baixas e novas entradas no grupo de intervenção. 

A seleção das crianças para compor o grupo de intervenção foi realizada pela equipa 
técnica da Casa, com base na idade da criança, entre os 5 e os 13 anos, não 
ultrapassando a dimensão de 5 a 6 elementos. 

 

Figura 1. Número de Crianças presentes por sessão 

Em termos de assiduidade, estiveram sempre presentes no mínimo cinco crianças e 
no máximo sete. Com a média de participação de seis crianças por sessão, como se  

 

Figura 2. Número de presenças de cada criança. 

Durante a intervenção participaram um total de 14 crianças, nove do género masculino 
e cinco do género feminino. Dinamizaram-se 19 sessões, pelo que se verifica que 
nenhuma criança esteve presente em todas as sessões. 
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3.1.2 CONTEXTO DE INTERVENÇÃO 

As sessões na Casa da Fonte realizaram-se inicialmente, numa sala disponibilizada 
pelo Centro Social e Paroquial de Oeiras, no entanto o espaço não reunia as 
condições necessárias (luminosidade, espaço, materiais), para sustentar o sucesso de 
uma sessão ao final do dia, favorecendo a contenção, o conforto e o bem-estar das 
crianças, para além de ser necessária a deslocação das crianças pela vila, pelo que a 
psicomotricista estagiária propôs utilização das salas e espaços disponíveis na Casa 
da Fonte. Assim tendo em atenção os objetivos da sessão, as mesmas foram 
dinamizadas na Sala de Reuniões, na Sala de Leitura, na Sala de Refeitório e ainda 
no Pátio exterior da Casa e no Parque de Oeiras, quando se reuniam as condições 
climatéricas adequadas.  

Para as dinâmicas e atividades planeadas para as sessões com as crianças da Casa 
da Fonte a estagiária construiu a maioria dos materiais e jogos utilizados.  

3.1.3 CONDIÇÕES DE AVALIAÇÃO 

A avaliação das crianças da Casa da Fonte teve início de forma indireta através da 
observação e da relação com as crianças da casa em momentos denominados 
“tempos livres”. Esta observação serviu de base para construir uma apreciação inicial 
de cada criança, que consta na anamnese que a Psicomotricista elaborou para cada 
criança (Anexo C). Por outro lado, numa avaliação formal, foi aplicado o instrumento 
supracitado SDQ (Goodman, 1998, traduzido e adaptado por Fleitlich, Loureiro, 
Fonseca e Gaspar, 2000), que foi preenchido pelas crianças, pelos educadores e 
pelos auxiliares, em dois momentos distintos, na entrada e na saída de cada criança, 
independentemente do momento da intervenção. Estas informações, apesar de serem 
uma base informativa importante para estruturar o programa de intervenção, e definir 
os respetivos objetivos, neste contexto específico pelas características de rotação e 
variabilidade do grupo, não foram determinantes, tendo o programa um caráter 
generalista, que foi adaptado sistematicamente consoante a entrada de novos 
elementos para o grupo de intervenção. O programa de intervenção e os objetivos do 
mesmo encontram-se descritos no tópico seguinte. 

3.1.4 ESTRUTURA E OBJETIVOS DA INTERVENÇÃO 

A intervenção na Casa da Fonte centrou-se, de um modo geral, na resolução de 
problemas, na promoção de sentimentos de pertença a um grupo, no trabalho em 
equipa e cooperação, e na expressão e compreensão dos sentimentos e emoções no 
próprio e no outro.  

O objetivo geral do programa de intervenção passou pela promoção do adequado 
desenvolvimento pessoal e social da criança ou do jovem, através do apoio no 
processo de socialização no grupo, na comunidade e ainda no meio escolar. Procurou-
se o suporte e motivação no desenvolvimento de estratégias de resolução de 
problemas, da pró-atividade, da descoberta, da criatividade, da responsabilidade e da 
comunicação. Procurou-se ainda com a intervenção criar oportunidades em que as 
crianças pudessem conhecer e vivenciar vários modelos de relacionamento e de 
possibilidades de gestão das suas próprias relações. Não descurando a atenção da 
promoção de um adequado desenvolvimento psicomotor global da criança ou jovem 
em risco.  

Com base nestes objetivos desenhou-se um planeamento de intervenção, onde se 
definiram campos de ação, subdivididos por áreas e respetivas componentes gerais e 
específicas. Este planeamento bem como as principais metodologias aplicadas 
constam do projeto terapêutico elaborado pela Psicomotricista para a Intervenção na 
Casa da Fonte e que se encontra anexado em suporte digital.  
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Tabela 5. Planeamento do Programa de Intervenção para a população da Casa da Fonte. 

CAMPOS DE AÇÃO ÁREAS  
COMPONENTES 

GERAIS 
COMPONENTES ESPECÍFICOS 

CONSCIÊNCIA 
PESSOAL E SOCIAL 

AUTOCONSCIÊNCIA 

IDENTIDADE PESSOAL 

E SOCIAL 

Identidade, gostos pessoais, emoções predominantes, 
reputação, responsabilidade e autocontrolo. 

CONSCIÊNCIA 
CORPORAL 

Perceção corporal, as sensações e emoções num contexto. 

RECONHECIMENTO 
DAS BARREIRAS 

ATITUDINAIS 

Autoestima, atitude com os pares, autoeficácia e 
autocontrolo, autoaceitação, responsabilidade. 

CONSCIÊNCIA 
SOCIAL 

EMPATIA 
Descentralização, interpretação os sentimentos dos pares, 
preocupação com o bem-estar dos outros. 

RECONHECIMENTO 

DE PAPÉIS SOCIAS 

O que se gosta e não se gosta nos outros, necessidades 
pessoais e as necessidades dos outros, o papel social, valor 
da sociedade e da amizade. 

COMPORTAMENTO 
SOCIAL 

COMPORTAMENTO 
VERBAL E NÃO-

VERBAL 

SIGNIFICADOS DO 
CORPO 

Comunicar com o corpo, regulação de uma conversa, 
primeiras impressões, a minha postura/aparência. 

COMUNICAR 

Ouvir ativamente e fazer-se ouvir, comunicação 
interpessoal verbal (consciencialização e adequação do tom 
e volume de voz à situação e contexto), linguagem não-
verbal (consciencialização da postura, gesticulação, 
expressão facial, contacto visual, movimentos da cabeça e 
regulação do espaço interpessoal). 

OBSERVAR E 
INTERPRETAR 

Regras sociais de comportamento, aprender a observar, 
interpretar e avaliar situações. 

ASSERTIVIDADE 

ESTAR EM GRUPO 
Expressar opiniões, dizer “Não”, manter as minhas crenças 
e valores, lidar com medos e frustrações, reconhecer e 
expressar emoções, cooperação, empatia e autocontrolo. 

ALTERNATIVAS À 
AGRESSIVIDADE 

Partilhar, ajudar os outros, pedir ajuda, negociar, debater, 
defender os seus direitos, seguir instruções, afastar-
se/evitar o conflito. 

GESTÃO DE 
SITUAÇÕES 

ANSIOGÉNICAS 

Reação a provocações, pressão dos pares, exclusão do 
grupo, competitividade, insucesso, acusação, frustração. 

PLANEAMENTO E 
ESTRATÉGIAS 

RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS E 
PROJETAR O 

FUTURO 

RECONHECIMENTO 

DE PROBLEMAS 

Ter um problema, avaliação do problema, usar o senso 
comum, recolher informação.  

DEFINIR OBJETIVOS 

E ALTERNATIVAS 

Ser realista, flexibilidade de pensamento, análise das 
alternativas 

DECISÕES SOCIAIS E 
INDIVIDUAIS 

O que se quer saber, o que fazer, implicações para os 
outros, importância das decisões. 

AGIR 
Mudar para melhor (comportamentos e relações 
interpessoais, atitudes e ações) 

RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS 

AMIZADE 
O valor da amizade, a sua construção, quando há um amigo 
com problemas. 
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3.1.5 PROCESSO DE INTERVENÇÃO 

A intervenção psicomotora no âmbito da promoção das competências pessoais e 
sociais das crianças da Casa da Fonte teve por base o planeamento apresentado 
anteriormente na tabela n. 4.  

Antes do inicio da sessão, a estagiária tinha oportunidade de acompanhar as crianças 
no lanche e nos trabalhos escolares, bem como nas brincadeiras e atividades que 
decorriam no interior e/ou exterior da Casa da Fonte. 

As sessões foram estruturadas por momentos: o momento inicial, importante na 
medida em que permite recolher informações sobre os elementos do grupo desde a 
última sessão, incidindo nos momentos mais e menos importantes e/ou emotivos, quer 
positiva ou negativamente; o momento intermédio onde têm lugar as dinâmicas e 
atividades que permitem, num espaço contentor a transformação ao serviço da 
afirmação da identidade, da capacidade de comunicação e da exteriorização 
emocional das problemáticas que carecem de uma medição através do corpo e da 
palavra (APP, 2012), e onde se insere o retorno à calma, em que é dada primazia à 
relaxação, de modo aprender a escutar e sentir o próprio corpo, e a atingir um estado 
de calma e tranquilidade, eliminar as tensões e aprender a falar sobre as experiencias 
tónico-emocionais dando-lhe significado; o momento final compreende o diálogo final e 
a saída da sala do ginásio para a sala de aula. Este momento está orientado para 
promover uma reflexão conjunta com a estagiária, sobre as experiências vividas na 
sessão, as sensações e sentimentos que as atividades geraram, que aprendizagens 
retiraram da sessão e onde podem ser aplicadas nas atividades do quotidiano. Era 
avaliado o próprio comportamento bem como o comportamento dos colegas.  

O quadro seguinte esquematiza a informação apresentada acerca da organização das 
sessões de psicomotricidade na Casa da Fonte, servindo também de exemplo para as 
sessões de grupo do Agrupamento de Escolas do Restelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAR BEM COM OS 
OUTROS 

Respeitar os outros e compreender que as pessoas e as 
situações mudam. 

SITUAÇÕES SOCIAIS 
COM OS PARES 

Ser um bom conversador, ter em consideração as 
necessidades do outro. 

TRABALHAR EM 
EQUIPA 

Partilhar de ideias, partilhar tarefas e trabalhos, cooperação, 
autocontrolo, responsabilidade.  
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Tabela 6. Organização da Sessão por momentos e respetivos objetivos. 

MOMENTO DE SESSÃO OBJETIVO DO MOMENTO: 

INICIAL 

ENTRADA 
- Organização do grupo. 
- Cumprimento de regras sociais. 

DIÁLOGO 
- Perceção dos estados tónico-emocionais do grupo; 
- Estruturação sequencial do grupo para a sessão; 
- Desenvolver a expressão verbal e a memória; 

INTERMÈDIO 

ATIVIDADES 

- Desenvolver competências pessoais e sociais; 
- Promover o bem-estar psicoemocional do grupo; 
- Melhorar os relacionamentos interpessoais; 
- Desenvolver estratégias de resolução de problemas; 
- Desenvolver estratégias de coping do stress e da frustração; 
- Promover a educação de valores morais; 
- Desenvolver os recursos internos da criança; 
- Melhoria das funções executivas: atenção e concentração;  

RETORNO À 
CALMA 

- Promover a regulação tónica; 
- Melhorar a noção e consciência corporal; 
- Desenvolver o controlo respiratório; 

FINAL 

DIÁLOGO 

- Melhorar a estruturação espacial e temporal da criança; 
- Promover a expressão emocional e a reflexão; 
- Promover a comunicação verbal e organização do discurso oral;  
- Auto avaliação do comportamento; 

SAÍDA - Cumprimento de regras sociais. 

 

3.1.6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

As avaliações iniciais e finais das crianças da Casa da Fonte foram aferidas através do 
preenchimento do questionário SDQ pelos educadores, que utilizaram a versão para 
professores, pelas crianças e ainda pelos auxiliares que acompanhavam as crianças, 
preenchendo a versão para pais. 

A comparação entre as avaliações iniciais e finais das crianças da Casa da Fonte é 
efetuada considerando a amostra de nove crianças uma vez que cinco crianças 
abandonaram a instituição sem se ter oportunidade de lhes aplicar o questionário.  

Os resultados da avaliação inicial encontram-se descritos no gráfico 3, em seguida: 

 

Figura 3. Média inicial da avaliação das três versões do SDQ´s (N=14). 

A observação do gráfico da Figura n. 3 permite depreender que segundo a avaliação 
dos educadores, as escalas dos sintomas emocionais e dos problemas de 
comportamento são as únicas que cotam fora dos níveis “normais”, ficando pelo 
“limítrofe”. Pela avaliação das auxiliares, as escalas dos sintomas emocionais e da 
hiperatividade cotam no nível “limítrofe” e a dos problemas de comportamento, cotam 
no nível “anormal”, estando as demais dentro dos scores “normais”. Por último, 
segundo a autoavaliação das crianças, com exceção das escalas da hiperatividade e 

Sintomas 
Emocionais 

Problemas 
Comportamento 

Hiperatividade  
Problemas 

Relacionamento 
Comportamento 

Pró-Social 

Educador 4,5 3,93 5,36 3,43 6,71 

Auxiliar 4,29 3,86 6,07 3,43 6 

Criança 5 3 6,33 3,89 8,11 
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da escala dos problemas de relacionamento que atinge os scores no nível “limítrofe” 
as restantes estão nos patamares “normais”. 

Em seguida a Figura n. 4, compreende um gráfico de barras em que se apresentam os 
resultados comparativos da avaliação inicial e final dos educadores: 

 

Figura 4. Média inicial e final da avaliação dos SDQ´s dos educadores (N=14). 

Observando o gráfico da Figura n. 4, é possível verificar uma melhoria em todos os 
domínios, embora apenas as melhorias verificadas ao nível dos Problemas de 
Comportamento e do Comportamento Pró-social tenham sido estatisticamente 
significativas (p<.05). 

No gráfico da Figura n. 5, estão descritos os resultados comparativos das avaliações 
iniciais e finais referente aos auxiliares da Casa da Fonte. 

 

Figura 5. Média inicial e final da avaliação dos SDQ´s dos auxiliares (N=14). 

Apesar de se observar uma variação positiva nos valores obtidos entre a avaliação 
inicial e final, nenhuma destas variações é considerada estatisticamente significativa 
(p>.05) 

Na Figura n. 6 encontra-se o gráfico relativo às crianças, que compara as médias 
iniciais e finais, neste relembra-se que o número da amostra é igual a 9, pelo motivo já 
antes descrito. 

Sintomas 
Emocionais 

Problemas 
Comportament

o 
Hiperatividade  

Problemas 
Relacionament

o 

Comportament
o ProSocial 

Inicial 

Total de 
Dificuldades 

Inicial 4,29 3,86 6,07 3,43 6 17,64 

Final 4,14 3,71 6 3,36 6,29 17,21 

Sintomas 
Emocionais 

Problemas 
Comportamento 

Hiperatividade  
Problemas 

Relacionamento 
Comportamento 
Pró-Social Inicial 

Total de 
Dificuldades 

Inicial 4,5 3,93 5,36 3,43 6,71 17,21 

Final 3,71 3 5 2,79 7,5 14,5 
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Figura 6. Média inicial e final da avaliação dos SDQ´s das crianças (N=9). 

Da observação do gráfico da Figura n. 6, compreende-se uma melhoria em todos os 
domínios avaliados, apresentando uma evolução estatisticamente significativa ao nível 
dos Sintomas Emocionais, Problemas de Relacionamento e Comportamento Pró-
Social (p<.05), e ao nível da Hiperatividade e dos Problemas de Comportamento 
(p<0.1). 

3.1.7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A discussão dos resultados que advêm da avaliação das crianças da Casa da Fonte 
no momento inicial e final deve ser realizada sob o conhecimento da grande variação 
dos elementos participantes do grupo terapêutico, bem como a curta permanência da 
maioria das crianças na intervenção, tendo em média cada criança participado em 
sete sessões. No grupo existem crianças que participaram em apenas duas ou três 
sessões antes de serem transferidas para outra unidade de acolhimento de caráter 
mais prolongado. Por este motivo, ao longo das sessões foi dada primazia à promoção 
da coesão e cooperação do grupo, de modo a acolher as crianças que iam 
ingressando na intervenção.  

Quando comparados os valores obtidos na avaliação inicial realizada pelos 
educadores, pelos auxiliares e pelas crianças, no domínio dos sintomas emocionais, 
as crianças avaliaram-se no nível “normal” enquanto os educadores e os auxiliares 
avaliaram no nível “limítrofe”, no domínio dos Problemas de Comportamento; as 
crianças avaliam no nível “normal” enquanto os educadores e auxiliares avaliam no 
nível “anormal”, nas escalas da Hiperatividade e dos Problemas de Relacionamento, 
os professores consideram-nas no nível “normal”, enquanto as crianças e os auxiliares 
avaliam no nível “limítrofe”, em relação à última escala, dos Comportamentos Pró-
sociais, todos os avaliadores cotaram no nível “normal”.  

Os resultados da avaliação inicial, não tiveram grande peso na estruturação e no 
planeamento da intervenção no âmbito da promoção das competências pessoais e 
sociais uma vez que, com exceção das cinco primeiras crianças, todas as restantes 
entraram após a intervenção ter iniciado. Este facto determinou a necessidade de 
perspetivar um modelo de intervenção capaz de promover momentos de grupo em que 
se pudessem desenvolver as habilidades sociais, em situações de stress, com a 
mediação da psicomotricista estagiária para estimular a autonomia das crianças nos 
processos de gestão dos conflitos entre pares, diminuindo o recurso à agressão física 
e/ou verbal, sem necessidade da intervenção de adultos.  

O facto de a avaliação ser muitas das vezes efetuada pouco tempo depois da entrada 
das crianças na instituição, poderá ter influenciado a avaliação inicial, pela falta de 
informação e relação com a criança, pela própria fase de adaptação em que a criança 
se encontra nesse momento, podendo assim os dados estar enviesados. 

Sintomas 
Emocionais 

Problemas 
Comportamento 

Hiperatividade  
Problemas 

Relacionamento 
Comportamento 
ProSocial Inicial 

Total de 
Dificuldades 

Inicial 5 3 6,33 3,89 8,11 18,22 

Final 4,11 1,89 5,67 2,45 8,56 14,11 
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Pelo caráter imprevisível da permanência da criança na instituição, no final não foi 
possível recolher as avaliações finais de todas as crianças pelo que se avalia o 
processo de intervenção segundo as avaliações dos educadores e dos auxiliares. 

Ao passo que, para os educadores existem melhorias nos domínios dos Sintomas 
Emocionais, dos Problemas de Comportamento e dos Comportamentos Pró-sociais, 
ficando as restantes escalas no mesmo patamar inicial, para os auxiliares não existiu 
nenhuma alteração em nenhum dos domínios avaliadas. Perante estes resultados 
inferimos que a intervenção teve sucesso, quer pela manutenção quer pela melhoria 
de determinados aspetos relativos às competências pessoais e sociais das crianças. A 
disparidade entre a avaliação dos educadores e dos auxiliares poderá ser justificada 
pela competência de observação que cada avaliador retém, pelo contexto em que a 
mesma ocorre, bem como pela relação empática que os avaliadores criaram com cada 
criança.   

3.1.8 PRINCIPAIS DIFICULDADES E LIMITAÇÕES 

As principais dificuldades sentidas, neste contexto de intervenção, prenderam-se com 
o facto de não ser possível uma partilha de experiencia in locus com outro profissional 

da área. No entanto, esta situação serviu como promotor da autonomia, da capacidade 
de improviso, superação e gestão da frustração da psicomotricista estagiária pelas 
caraterísticas da própria população alvo da intervenção.  

Outro aspeto que limitou a intervenção junto desta população foi a frequência semanal 
com que foram efetuadas as sessões, sendo considerado um período demasiado 
alargado que dificulta e quebra a relação empática com as crianças. Apesar de se 
optar por passar a tarde de sexta-feira, na instituição de modo a acompanhar as 
crianças nos momentos de tempos livres, na sala de convívio, no momento do lanche, 
da realização dos trabalhos de casa e por vezes do jantar, apenas um dia por semana 
é pouco tempo, considerando a alta probabilidade de rotação daquelas crianças. 

Ainda a distância a que a Casa da Fonte se encontra dos restantes locais de estágio, 
dificulta a gestão e envolvimento profissional na mesma medida que com os demais 
locais de estágio que ocupavam a restante semana por completo.   

3.2 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO 

Em seguida encontram-se descritas, integralmente, a intervenção em contexto de 
grupo nas escolas do ensino básico, bem como as intervenções em contexto individual 
que se dinamizaram com quatro crianças de duas escolas. Para terminar ainda dentro 
do Agrupamento de Escolas é feita a descrição da atividade “Afetos na Escola” que 
teve lugar apenas com uma turma de uma das escolas. 

3.2.1 INTERVENÇÃO EM GRUPO 

A intervenção em grupo compreende todas as 35 crianças que se consideraram 
elegíveis para a intervenção no âmbito da promoção das competências pessoais e 
sociais, na EB 1 de Caselas e na EB 1 do Bairro do Restelo até ao início do mês de 
janeiro de 2015. Existe um segundo grupo que é apresentado separadamente, porque 
o seu processo de elegibilidade, que compreende desde a sinalização até à 
autorização dos encarregados de educação, se prolongou até meados do mês de 
março. Pelo que se decidiu, com o consentimento das orientadoras locais, avançar 
com o primeiro grupo, no mês de janeiro e aguardar que o segundo grupo reunisse as 
condições exigidas pela intervenção. Uma vez cumpridos os pressupostos para intervir 
com o grupo da EB 1 dos Moinhos do Restelo, foram reestruturados e condensados os 
objetivos da intervenção planeada previamente de modo a dar uma resposta a este 
grupo. 
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3.2.1.1  CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

No projeto da “Psicomotricidade na Escola”, fez-se um pedido aos professores 
responsáveis de todas as turmas da EB1 de Caselas, EB1 do Bairro do Restelo e EB1 
dos Moinhos do Restelo, para preencherem o Strenghts and Difficulties Questionaire – 
SDQ (Goodman, 1998; traduzido e adaptado por Fleitlich, Loureiro, Fonseca e Gaspar, 
2000) de modo a sinalizar as crianças que apresentassem três ou mais das seguintes 
caraterísticas: comportamentos inadequados ao contexto, dificuldades de 
concentração, dificuldades de relacionamento com os pares, dificuldades de 
relacionamento com figuras de autoridade, impulsividade, hiperatividade, 
agressividade e dificuldades no controlo das emoções. 

Encontraram-se 35 crianças elegíveis para intervenção, e formaram-se sete grupos 
(10 crianças da EB1 de Caselas e 25 crianças da EB1 do Bairro do Restelo). Deste 
universo, apenas oito crianças eram do género feminino pelo que as restantes 27 do 
género masculino, como se pode ver no gráfico da Figura 7. 

 

Figura 7. Número de crianças por grupo de intervenção 

Os pressupostos tidos em consideração no momento de formação dos grupos foram, a 
idade das crianças, o ano de escolaridade, a disponibilidade e compatibilidade entre 
horários das crianças, e a escola a que pertenciam. O facto de a estagiária estar 
sozinha condicionou o número de crianças por grupo, pelo que se formaram sete 
grupos de cinco crianças, dois grupos na EB 1 de Caselas e cinco grupos na EB 1 do 
Bairro do Restelo. 

O cálculo das médias de idades por grupo de intervenção está descrito no gráfico da 
Figura 8. Na EB 1 de Caselas o grupo 1 tem crianças desde o 1º ao 3º ano de 
escolaridade e apresenta uma média de idades de 8,6 anos. Para os restantes grupos 
foi possível agrupar as crianças por ano de escolaridade, em que as médias de idade 
variaram entre os 6,4 e os 10,4. 

 

Figura 8. Média das idades por grupo de intervenção. 
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3.2.1.2  CONTEXTO DE INTERVENÇÃO 

As sessões de “Psicomotricidade na Escola” tiveram lugar no ginásio da EB1 de 
Caselas, no espaço contiguo à cantina na EB1 dos Moinhos do Restelo, e no ginásio 
da EB1 do Bairro do Restelo. 

Em relação ao ginásio da escola dos Moinhos do Restelo é necessário apontar como 
aspeto negativo o facto de este espaço ser um local de passagem das crianças, 
professores e auxiliares para as salas, para o refeitório, para a entrada e para o 
jardim-de-infância o que dificultou a dinâmica das sessões, perturbou e diminuiu a 
concentração e pré-disposição das crianças para as atividades, pelas recorrentes 
interrupções e barulho presentes. 

Os ginásios das escolas referidas inicialmente estavam no geral bem equipados em 
termos de recursos materiais disponíveis. Alguns exemplos desse material são as 
bolas de espuma, cordas, arcos, colchoes, bancos suecos, pinos e argolas que se 
utilizaram nas sessões. O restante material utilizado no contexto de intervenção foi 
produzido pela estagiária de acordo com as dinâmicas e atividades selecionadas para 
a sessão.  

3.2.1.3 CONDIÇÕES DE AVALIAÇÃO 

No agrupamento de escolas, as crianças foram selecionadas pelos professores 
titulares de turma, caso apresentassem três ou mais das seguintes caraterísticas: 
comportamentos inadequados no contexto escolar, dificuldades de concentração, no 
relacionamento com os pares, no relacionamento com figuras de autoridade, 
impulsividade, hiperatividade, agressividade e dificuldades no controlo das emoções. 
Numa primeira fase de avaliação, foi preenchido, pelos mesmos professores, o 
questionário SDQ para avaliar a elegibilidade e necessidade de intervenção junto 
dessas crianças. Uma vez comprovada a necessidade, seguiu-se para a fase de pedir 
autorização aos encarregados de educação, e o preenchimento do SDQ pelos 
mesmos. Quando recolhidas as respetivas autorizações para iniciar a intervenção, foi 
aplicado um segundo instrumento de avaliação, SSRS-K6, preenchido pelos 
professores, e aplicou-se também o SDQ preenchido pelas próprias crianças com 
apoio da Psicomotricista. 

No final, foram novamente aplicados todos os instrumentos, o SDQ preenchido pelas 
crianças, encarregados de educação e professores e o SSRS-K6, preenchido pelos 
professores. 

3.2.1.4 ESTRUTURAÇÃO E OBJETIVOS DA INTERVENÇÃO 

O objetivo geral da “Psicomotricidade na Escola” passou pela procura respostas para 
as dificuldades apresentadas pelas crianças ao nível dos processos simbólicos, da 
gestão de processos de atenção, da memória e perceção, dos problemas emocionais, 
de autorregulação do comportamento, bem como de outras funções executivas e dos 
problemas psicomotores propriamente ditos. 

Com base nos resultados iniciais aferidos através da aplicação da versão para 
professores do questionário SDQ, foi elaborado um conjunto de objetivos gerais e 
específicos, de modo a responder às necessidades reveladas. Apesar de ser 
apresentado um objetivo geral, este foi aplicado a cada subgrupo de acordo com as 
necessidades intrínsecas a cada um deles, revelando-se uns objetivos mais prioritários 
do que outros de acordo com o grupo em intervenção. 

A Tabela n. 5 apresenta de forma esquematizada os objetivos gerais e específicos 
traçados para a intervenção com os grupos do Agrupamento de Escolas do Restelo. 
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Tabela 7. Objetivos específicos do Programa “Psicomotricidade na Escola” 

OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Promover as competências 
pessoais e sociais em 
contexto escolar; 

- Promover o bem-estar 
psicológico 

- Promover a autorregulação 
do comportamento; 

- Melhorar os 
relacionamentos 
interpessoais com os pares e 
com os adultos; 

- Promover o adequado 
desenvolvimento psicomotor 
das crianças. 

- Promover a aquisição, execução e generalização de comportamentos 
pró-sociais; 
- Reduzir problemas de comportamento; 
- Modificar o pensamento impulsivo e egocêntrico; 
- Ensinar a parar e pensar antes de agir; 
- Ensinar a considerar as consequências dos atos; 
- Mediatizar a procura de várias formas de resolução dos problemas; 
- Desenvolver a descentralização; 
-Trabalhar os recursos internos: empatia, assertividade, pensamento 
lateral, pensamento crítico, competências de negociação 
(comunicação interpessoal), iniciativa, realização, confiança; 
- Trabalhar os recursos ambientais: família, escola e pares; 
- Educação de valores sociais e morais: integridade, excelência, 
respeito, responsabilidade, cooperação, participação, amor ao 
próximo, justiça e democracia; 
-Desenvolvimento positivo da autoestima, do autoconceito e da 
autonomia; 
- Promover situações de segurança e sentimentos de 
pertença/importância no grupo; 
- Desenvolver estratégias de gestão de situações ansiogénicas e da 
frustração; 
- Promover a regulação emocional e a organização psicolinguística do 
discurso;  
- Mediatizar o desenvolvimento psicomotor; 

3.2.1.5 PROCESSO DE INTERVENÇÃO 

O processo de intervenção com os grupos do Agrupamento de Escolas do Restelo foi 
muito semelhante ao anteriormente apresentado em relação ao grupo da Casa da 
Fonte. Pelo que se deve consultar a Tabela n.º5 (pág.5) como exemplo esquemático 
da organização das sessões. 

Cada sessão compreendia igualmente um momento inicial em que se procedia à 
entrada para o ginásio e ao diálogo inicial, um momento intermédio onde se 
dinamizavam as atividades e a relaxação, e terminava com o momento final, através 
do diálogo e da saída do ginásio retornando à respetiva sala de aula. 

3.2.1.6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados da avaliação inicial e final das crianças que participaram na 
Psicomotricidade na EB1 de Caselas e EB1 do Bairro do Restelo, obtidos pelo 
preenchimento do SDQ pelos professores, encarregados de educação e pelas 
próprias crianças encontram-se no gráfico seguinte: 

Figura 9. Média inicial da avaliação dos SDQ´s dos professores, pais e crianças. 

Sintomas 
Emocionais 

Problemas 
Comportamento 

Hiperatividade  
Problemas 

Relacionamento 
Comportamento 

Pró-Social 
Total de 

Dificuldades 

Professor 3,32 3,84 7,77 2,68 6,84 17,61 

Pais 3,24 3,15 6,97 2,38 7,94 15,76 

Criança 4,56 4,09 5,94 3,24 8,85 17,82 
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Os dados apresentados no gráfico da Figura n. 9, revelam que o domínio dos 
Problemas de Comportamento, segundo os professores compreende valores no nível 

“anormal”, enquanto os encarregados de educação e as crianças cotam com valores 
“limítrofes”. Outro domínio que se encontra fora dos valores “normais” é o domínio da 
Hiperatividade, em que professores e encarregados de educação avaliam com valores 
no nível “anormal” ao passo que a criança cota com valores limítrofes. Estes pontos de 
corte encontram-se no Tabela n. 3 (pág.26) 

Figura 10. Avaliação inicial e final dos SDQ preenchidos pelos professores. 

O gráfico da Tabela n.º 10 mostra que após a intervenção, existem alterações nos 
valores obtidos na avaliação inicial e na avaliação final. O domínio de Problemas de 
Comportamento, passa do nível “anormal” para o “limítrofe”. Observa-se uma melhoria 

em todos os restantes domínios sem no entanto ocorrer uma mudança de nível de 
categorização. Da análise estatística realizada, observa-se uma melhoria significativa 
ao nível dos Problemas de Comportamento, da Hiperatividade e dos Comportamentos 
Pró-sociais (p<.05). 

 

Figura 11. Avaliação inicial e final dos SDQ preenchidos pelos encarregados de educação. 

O gráfico da Tabela n. 11 mostra uma evolução positiva nos domínios dos Problemas 
do Comportamento, da Hiperatividade e do Comportamento Pró-social, embora se 
mantenham respetivamente no nível “limítrofe” e “anormal”. 

Sintomas 
Emocionais 

Problemas 
Comportamento 

Hiperatividade  
Problemas 

Relacionamento 
Comportamento 
Pró-ocial Inicial 

Total de 
Difuldades 

Inicial 3,24 3,15 6,97 2,38 7,94 15,74 

Final 3,35 3 6,74 2,41 8,76 15,5 

Sintomas 
Emocionais 

Problemas 
Comportamen

to 
Hiperatividade  

Problemas 
Relacionamen

to 

Comportamen
to ProSocial 

Inicial 

Total de 
Dificuldades 

Inicial 3,32 3,84 7,77 2,68 6,84 17,61 

Final 3,52 3,19 7,06 2,55 7,84 16,32 
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 Figura 12. Avaliação inicial e final dos SDQ preenchidos pelas crianças. 

No gráfico da Figura n. 12, observam-se melhorias ao nível dos Problemas de 
Comportamento, Hiperatividade e Comportamento Pró-social, enquanto o domínio dos 
Problemas de Relacionamento apresenta piores resultados. Apesar destas variações 

todos os domínios se mantêm no nível da avaliação inicial, com exceção do domínio 
da Hiperatividade que atinge uma cotação de nível “normal”. Analisando 
estatisticamente as variações, apenas são significativas as melhorias ao nível dos 
Problemas de Comportamento, da Hiperatividade e ainda no Total de Dificuldades das 
crianças (p <.05). 

Em seguida são apresentados os resultados da aplicação da escala SSRS no 
momento inicial e final da intervenção psicomotora: 

 

Figura 13. Avaliação inicial e final dos SSRS-K6 preenchidos pelos professores. 

O gráfico da Figura n. 13, mostra melhorias ao nível das Habilidades Sociais, e da 
Competência Académica, e uma diminuição dos Problemas de Comportamento de 
caráter internalizante. Estas melhorias analisadas estatisticamente são significativas 
(p<.05). O aumento dos Problemas de Comportamento de caráter externalizante, por 
sua vez não se pode considerar estatisticamente significativos (p>.05).  

3.2.1.7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A avaliação inicial da população alvo da intervenção no grande grupo do Agrupamento 
de Escolas, que resultou do preenchimento das versões para professores, para 
encarregados de educação e para as próprias crianças do questionário SDQ, revela 
que todos os avaliadores colocam o domínio dos Sintomas Emocionais no nível 
“normal”. Esta concordância poderá ser explicada por se tratar de itens de mais difícil 
observação, remetendo para sintomas de caráter internalizante.  

O domínio dos Problemas do Comportamento foi considerado pelos professores no 
nível “anormal”, pelos auxiliares no nível “limítrofe” e no nível “normal” pelas crianças. 
Estas conclusões podem ser o reflexo da observação ocorrer em diferentes contextos. 
O facto de o contexto escolar comportar maior número de oportunidades de 
relacionamento com outras crianças e consequentemente o risco de conflitos entre 

Sintomas 
Emocionais 

Problemas 
Comportament

o 
Hiperatividade  

Problemas 
Relacionamento 

Comportament
o ProSocial 

Inicial 

Total de 
dificuldades 

Inicial 4,56 4,09 5,94 3,24 8,85 17,82 

Final 4,62 3,53 5,06 3,32 9,26 16,53 

Habilidades Sociais PCInternalizacao PCExternalizacao 
Competencia 

Academica 

Inicial  27,9 5,8 5 22 

Final 31,19 5 6,1 23,5 
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pares estar aumentado, poderá levar a que estes desenvolvam comportamentos mais 
desajustados e passiveis de ser observados pelos professores que os acompanham 
diariamente, comparativamente com o contexto familiar em que as relações e rotinas 
estão mais sedimentadas e onde se pressupõem que existe um menor tempo de 
acompanhamento das crianças por parte dos pais, enquanto estas estão em atividade 
e relação com os pares. Para as crianças, a não existência de problemas de 
comportamento pode ser justificada quer pela subvalorização e não-aceitação das 
suas dificuldades em reagir ajustadamente às situações ou pelo facto de o seu 
comportamento advir de modelos comportamentais dos adultos que as rodeiam, 
transformando um comportamento desadaptativo em algo comum e normativo na sua 
vivência. 

O domínio da Hiperatividade encontra-se quer para os encarregados de educação, 
quer para os professores no nível “anormal” enquanto as crianças se colocam no 
“limítrofe”. Apesar de serem crianças com algum tipo de comprometimento ao nível da 
adaptação social é necessário que os avaliadores tenham conhecimento e 
experiência, enquanto observadores do comportamento infantil, evitando erros e 
sobrevalorização de comportamentos, devendo considerar que apesar de revelarem 
maior agitação psicomotora estes podem ser típicos em determinada fase do 
desenvolvimento da criança. Para além disso, a observação pode ser condicionada 
pelo estado emocional e imparcialidade do observador, particularmente influenciados 
pelo cansaço psicológico e físico decorrente do stress profissional originado pelas 
condições adversas com que se deparam tanto os professores como os pais (e.g. 
turmas excessivamente numerosas, carga horária acrescida situações laborais 
específicas como a precariedade nas condições de trabalho e dificuldade no 
acompanhamento parental prestado aos filhos). Por outro lado, são informações 
pertinentes para traçar os objetivos de intervenção junto deste grupo. 

O domínio dos Problemas de Relacionamento só é considerado no nível “limítrofe” 
pelos encarregados de educação, e no nível “normal” pelos professores e pelas 
crianças, embora esta cotação esteja muito próxima do nível “limítrofe”. Assim sugere-
se que os problemas de relacionamento são o reflexo dos problemas de 
comportamento, que no entanto, são atenuados pelo ajustamento e adaptação que as 
crianças vão fazendo perante os conflitos com que se deparam, apesar de ser uma 
área comprometida é possível inferir que as competências pessoais e socias destas 
crianças, lhes permitem apesar dos problemas de comportamento, manter um 
relacionamento minimamente ajustado com os pares. 

Por último, o domínio do Comportamento Pró-social está no nível “normal” para todos 
os avaliadores, o que vai ao encontro das inferências apresentadas no parágrafo 
anterior. 

No momento de compreender o impacto da intervenção nestas crianças, foram 
comparados os valores da avaliação inicial com os valores da avaliação final. Neste 
processo perderam-se as avaliações de quatro crianças por não se terem conseguido 
recolher os questionários de quatro encarregados de educação. 

Contudo, elaborando inferências dessa comparação, e através da análise estatística 
realizada, observaram-se melhorias estatisticamente significativas no domínio dos 
Problemas de Comportamento e da Hiperatividade, segundo os professores e as 
crianças, e no domínio dos Comportamentos Pró-sociais segundo os professores e 
encarregados de educação (p<.05). 

Estes resultados podem ser justificados pelo trabalho desenvolvido junto dos vários 
grupos de intervenção em que se promoveram oportunidades para desenvolver 
estratégias de coping, gestão de conflitos entre pares, bem como para melhorar as 
habilidades de comunicação e expressão dos sentimentos. 
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Os resultados do segundo instrumento aplicado vão ao encontro dos resultados da 
aplicação do SDQ anteriormente descritos, e reforçam a influência e pertinência de se 
desenvolverem este tipo de programas de intervenção no âmbito das competências 
pessoais e sociais, uma vez que existe uma forte correlação entre as habilidades 
sociais de uma criança e a sua competência académica, estabelecendo-se uma 
relação direta.  

3.2.1.8 PRINCIPAIS DIFICULDADES E LIMITAÇÕES 

Neste âmbito de intervenção a principal dificuldade sentida foram as adversidades que 
o processo de elegibilidade das crianças acarreta, a fase de contacto com as Escolas, 
a sinalização das crianças que cumprem os pressupostos para a intervenção, a fase 
de pedidos de autorização aos encarregados de educação e a recolha dos 
questionários por estes preenchidos. Todo este procedimento é demasiado longo o 
que inviabiliza o início da intervenção antes do início do segundo período de aulas.  

Neste processo, as autorizações dos encarregados de educação, de dez crianças da 
EB 1 dos Moinhos do Restelo, só chegaram à estagiária em meados do mês de março 
de 2014, pelo que não foram alvo de intervenção dentro do planeamento inicialmente 
previsto, apesar de cumprirem todos os requisitos para o efeito. Como o período de 
intervenção deste grupo estava muito reduzido foi necessário condensar os objetivos 
do programa de intervenção aplicado ao grande grupo, no intuito de lhes dar uma 
resposta de intervenção, que se encontra descrita em seguida no ponto 3.2.2. 

O local destinado à dinamização das sessões, na EB 1 dos Moinhos do Restelo, é 
outro aspeto a ter em consideração como uma dificuldade e uma limitação do sucesso 
da intervenção, por não representar um local securizante e contentar, nem favorecer a 
concentração das crianças nas várias dinâmicas. 

3.2.2 INTERVENÇÃO EM GRUPO: EB 1 MOINHOS DOS RESTELO 

Uma vez que o processo de elegibilidade das crianças na Escola EB 1 dos Moinhos do 
Restelo se prolongou até meados do mês de março, a intervenção iniciou sem a 
participação desta escola. Quando se reuniram os pressupostos necessários para dar 
início à intervenção condensaram-se os objetivos definidos para o grande grupo, 
descrito anteriormente, em 8 sessões, por ser o tempo disponível até terminar o ano 
letivo em curso. 

Este grupo foi constituído apenas por sete crianças, uma vez que três crianças nunca 
tiveram oportunidade de estar presentes nas sessões, quer por motivos de saúde quer 
por motivos do contexto de sala da aula que as impediam de se ausentar do sala para 
ir para a sessão (e.g. visionamento de um filme, avaliação, visita de estudo). 

As crianças mais novas do grupo frequentavam o 1º ano (A. e I.), e as restantes o 3º 
ano (Mf, P, Ah, Mi e o Mm). A média de idades deste grupo era de 8 anos, onde 
apenas uma criança era do género feminino. 

Dos SDQ preenchidos pelos encarregados de educação, pelos professores e pelas 
crianças que participaram na intervenção resultou o seguinte gráfico da figura 10. 
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Figura 14. Média inicial das três versões do SDQ´s grupo G1 da EB 1 Moinhos do Restelo. 

No gráfico da Figura n.15 é possível observar que os Sintomas Emocionais, estão 
para os professores no nível “normal” enquanto para as crianças e para os 
encarregados de educação estão no nível “limítrofe”. A cotação do domínio dos 
Problemas de Comportamento, no nível “anormal” foi unânime. Os domínios da 
Hiperatividade e dos Problemas de Relacionamento estão no nível “anormal” para os 
professores e encarregados de educação, enquanto de acordo com a avaliação das 
crianças estas se posicionam no nível “limítrofe”. Finalmente o domínio dos 
Comportamentos Pró-sociais, os encarregados de educação, as crianças e os 

professores avaliaram no nível “normal” embora seja muito próximo do nível “limítrofe” 
no caso dos professores e das crianças. 

Para terminar esta apresentação dos resultados da avaliação inicial, pode observar-se 
ainda que os professores são os que atribuem maior índice de Dificuldades Totais, e 

em seguida os encarregados de educação. 

A intervenção teve lugar uma vez por semana, com o apoio da estagiária de 
Psicomotricidade em regime de estágio pelo IEFP, que integrou a equipa em Abril e 
acompanhou este grupo no âmbito da “Psicomotricidade na Escola”. No final, não foi 
possível reaver as avaliações finais dos professores e encarregados de educação, 
para aferir com base nesses valores se existiram ganhos ao nível das competências 
pessoais e sociais trabalhadas com o grupo. Desta forma a evolução do grupo, foi feita 
com base na observação, pela estagiária ao longo das sessões dinamizadas. 

Os maiores ganhos evolutivos observados por parte do grupo passam pela relação 
entre pares e pelas habilidades de resolução de problemas, ganhos na proatividade e 
autonomia. No entanto, a estagiária não possui informação suficiente para inferir que 
estas melhorias se refletiram nos restantes contextos da criança, uma vez que a 
comunicação com os professores e encarregados de educação foi desde o início muito 
difícil. 

Contudo, a estagiária considera que apesar do tempo de intervenção ter sido muito 
reduzido, comparativamente com o tempo de intervenção do grupo principal, descrito 
no ponto anterior, também se observaram alterações positivas em determinadas 
competências sociais, imprescindíveis para um relacionamento e adaptação social, 
pelo que se infere que deve sempre existir uma intervenção ainda que condensada e 
num curto período de tempo, do que não existir qualquer intervenção. 

3.2.3 INTERVENÇÃO INDIVIDUAL 

No início do estágio curricular, aquando da fase de contacto com as escolas, foram 
encaminhadas pela diretora do Jardim de Infância de Caselas, e pela diretora da EB 1 
dos Moinhos do Restelo, quatro crianças para intervenção individual. Apesar de esta 
não ser uma modalidade de intervenção desenvolvida nos estágios curriculares 
anteriores, a estagiária decidiu dar resposta a esta necessidade, pelo que se encontra 

Sintomas 
Emocionais 

Problemas 
Comportament

o 
Hiperatividade  

Problemas 
Relacionament

o 

Comportament
o ProSocial 

Total de 
Dificuldades 

Iniciais 

Professor 4,43 3,86 8 4,57 5,71 20,86 

Enc. Edu. 3,86 3,86 7,86 4 7,43 19,57 

Crianca 5,71 4,57 5,57 4,14 5,71 20 
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de seguida uma breve descrição do trabalho desenvolvimento com cada uma das 
crianças. Em anexo, podem encontrar-se os relatórios iniciais de avaliação do 
desenvolvimento psicomotor de cada uma das crianças, o respetivo projeto terapêutico 
individual, e os relatórios finais de avaliação do desenvolvimento psicomotor de cada 
uma das crianças. 

As crianças do JI de Caselas foram sinalizadas pelos seguintes motivos: o Mi por 
apresentar um atraso no desenvolvimento motor acentuado, dificuldades de 
coordenação e equilíbrio, dificuldades na relação com os colegas da sala, e um atraso 
no desenvolvimento da fala. O Ma, que apresenta Perturbação do Espetro do Autismo, 
foi sinalizado com o intuito de se promover a comunicação verbal praticamente 
inexistente, bem como habilidades e regras sociais. 

Na EB 1 dos Moinhos do Restelo, ambos os casos frequentam o 1º ano de 
escolaridade. A Mg foi sinalizada pela sua instabilidade emocional, birras frequentes, 
falta de interesse e de motivação para as atividades da sala de aula e para o 
relacionamento com os colegas. Enquanto o Pe., com diagnóstico de trissomia 21, 
chegou com indicação de dificuldades de aprendizagem e comportamentos de 
oposição emergentes. 

Com as crianças do JI de Caselas foi realizada uma intervenção de frequência 
semanal, com duração de 30 a 45 minutos pelo facto de o tempo útil de concentração 
das crianças ser muito reduzido. Em ambos os casos, a intervenção teve como base a 
relação empática entre a estagiária e a criança, com recurso ao jogo e partindo 
principalmente de algo do interesse das crianças (e.g. o brinquedo com que estavam a 
brincar na sala antes da sessão e os jogos por eles escolhidos), apenas no caso do 
Ma se tentava desviar a preferência pelos objetos, jogos e dinâmicas que envolviam 
números, por estes consumirem toda a sua atenção. 

A Mg e o Pe. tiveram intervenção duas vezes por semana, com duração de 30 a 45 
minutos. Utilizaram-se os mesmos princípios e estratégias de intervenção 
anteriormente descritos, dando primazia à relação empática entre a criança e a 
estagiária, ao jogo e à preferência das crianças durante as dinâmicas da sessão. Após 
um período de intervenção individual a estagiária optou por realizar uma das sessões 
semanais em conjunto, pelas caraterísticas e carências de cada criança serem muito 
diferentes, tendo a experiência sido positiva.  

Por um lado a Mg teve de aprender a partilhar a estagiária com o Pe., o que 
despoletou inúmeras vezes birras e choros compulsivos, por outro era 
simultaneamente colocada como modelo positivo para o Pe. por determinadas ações, 
o que permitiu aumentar o seu autoconceito, tendo ela, a pedido da estagiária ficado 
responsável por ajudar o Pe. a ser “bem comportado” e a ter regras em certas 
situações. Para o Pe. o facto de ter um modelo, e outra criança nas dinâmicas permitiu 
vivenciar determinadas experiências e adquirir competências sociais importantes na 
relação entre pares, que em contexto individual são mais difíceis de ser abordados. 

No processo de avaliação das crianças foram aplicadas a Bateria Psicomotora de Vítor 
da Fonseca (BPM), e a versão dos pais e professores do SDQ a todas as crianças 
com exceção do Ma em que não foi possível a aplicação da BPM pelas caraterísticas 
da criança, nomeadamente a alienação às tarefas propostas.  

Para além da intervenção propriamente dita, a estagiária participou em reuniões com 
os encarregados de educação do Mi, e com a professora de ensino especial e com a 
terapeuta da fala para discutir os casos do Mi e do Ma. 

De seguida encontra-se uma breve caraterização da evolução de cada uma das 
crianças alvo de intervenção individual. 

Mg. - No início da intervenção a Mg, apresentou níveis de interesse, motivação para 
as atividades académicas e para a relação com os pares, de autoestima e 
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autoconfiança muito baixos, bem como uma grande instabilidade emocional (e.g. 
birras, choro, amuo, agressividade, apatia) e ainda a procura constante de afeto junto 
das auxiliares e da estagiária. A intervenção teve um impacto positivo observável no 
aumento da predisposição para as atividades no contexto de sessão, na expressão 
corporal e emocional mais adequada, na relação com o outro e na melhoria no 
controlo das oscilações de temperamento. 

Pe. – Revelou desde início uma grande atividade motora e grande capacidade 
imaginativa (e.g. histórias de monstros, de cães, piratas), e emergência de 
comportamentos de desafio, as principais dificuldades observadas no domínio 
cognitivo foram os períodos de atenção muito reduzidos e a dificuldade na 
memorização, compreensão e estruturação das ações de uma dada tarefa. No 
domínio psicomotor observaram-se problemas de equilíbrio, impulsividade e 
problemas práxicos em movimentos globais e finos. Ao longo da intervenção foi 
possível observar uma evolução positiva na expressão corporal e emocional, na 
atenuação da impulsividade, melhoria nos períodos de atenção, nos níveis de 
motivação e criatividade, bem como na melhoria da comunicação verbal. 

Mi. – o Mi. no início da intervenção apresentava dificuldades de concentração, 
impulsividade, dificuldades na expressão oral com um vocabulário muito reduzido, 
baixa autoestima e evitamento na interação, e, ainda dificuldades ao nível das 
equilibração, noção do corpo, estruturação espácio-temporal e nas praxias. Com o Pe. 
a intervenção partiu maioritariamente das propostas que ele apresentava, de forma a 
estimular a iniciativa e a motivação para a sessão, sendo os objetivos trabalhados 
nestes moldes dentro deste espaço de relação-terapêutica. As principais alterações no 
Mi. foram os ganhos no interesse e motivação para as atividades, o interesse pelas 
opinião e ideias  do outro, aumento do vocabulário e melhoria na articulação e 
expressão do discurso oral. Em termos motores também se observaram melhorias na 
coordenação global dos membros, e na consciência corporal. 

Ma. – o Ma. durante o período de intervenção foi um menino, que tolerava as 
interações sociais apesar de não mostrar interesse em procurá-las, aceitava a 
aproximação embora na maioria das vezes com o intuito de atender às suas 
necessidades, e desenvolvia sempre brincadeiras solitárias. Em relação à 
comunicação era predominantemente não-verbal, com algumas ecolalias. Tinha um 
interesse restrito por números, e as suas manipulações e comportamentos eram 
direcionados para o objeto. Assim se observaram dificuldades ao nível da tríade 
diagnóstica: interação social, linguagem para comunicação social e no jogo simbólico 
ou imaginativo. A intervenção com esta criança teve especial incidência no 
desenvolvimento da comunicação-interação, na linguagem e no desenvolvimento 
cognitivo. Partindo essencialmente dos interesses e das brincadeiras da criança, a 
estagiária foi criando o espaço terapêutico necessário. No final da intervenção com o 
Ma., as principais alterações ao nível da comunicação-interação observadas ao longo 
do tempo passaram pelo aumento dos períodos de contacto ocular e corporal (e.g. 
encostava-se ou abraçava espontaneamente); ao nível da linguagem observou-se um 
aumento na nomeação de animais e objetos; e ao nível do desenvolvimento cognitivo 
aponta-se a melhoria dos tempos de atenção, uma vez que é uma criança que sempre 
revelou uma grande atividade.  

3.2.4 ACTIVIDADE “AFETOS NA ESCOLA” 

O projeto “Afetos na Escola” fomentado pela Junta de Freguesia de Belém marca pelo 
caráter preventivo destas atividades em contexto escolar, que tem como objetivo a 
promoção de competências pessoais e sociais, assim, por representar uma mais-valia 
para a estagiária, e como tem vindo a decorrer nos processos de estágio anteriores, a 
estagiária acompanhou a turma C do 3º ano da Escola EB 1 dos Moinhos do Restelo, 
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com uma frequência semanal, às terças-feiras, entre as 12h15 e as 13h15, em 
contexto de sala de aula.  

As atividades coordenadas e preparadas pela Dra. CA foram dinamizadas em conjunto 
com a estagiária, e na presença da professora titular de turma. No total, a estagiária 
esteve presente em 18 sessões tendo dinamizado duas sessões. Estas eram 
compostas por três momentos principais, no primeiro efetuava-se a verificação das 
presenças dos alunos e eram apresentadas as atividades que se iriam realizar; no 
segundo momento realizavam-se as atividades/dinâmicas propriamente ditas, e no 
terceiro e último momento as crianças procediam ao preenchimento da autoavaliação 
do comportamento, registado todas as sessões numa capa, onde guardavam todos os 
trabalhas realizados nas sessões dos afetos. 

Ao longo das sessões foram abordados diversos temas adequados à idade das 
crianças, dos quais se podem destacar os sentimentos, as qualidades e defeitos de 
cada um, como cada um compreende as suas próprias caraterísticas e como acha que 
os outros o veem (família e amigos), que comportamentos ter numa dada situação, 
como gerir as situações de stress, entre outros.  

As estratégias utilizadas nas dinâmicas de sessão foram de carater lúdico-pedagógico, 
com o objetivo de cativar a atenção e o interesse do grupo para as atividades da 
sessão, foram utilizadas, por exemplo, histórias para posteriormente interpretar e 
responder a questões em equipas, a realização de bandas desenhas, competições de 
equipas com jogos de tabuleiro, entre outras. Nestas sessões todos os materiais 
pertenciam à Junta de Freguesia pelo que competia à Dra. CA transportá-los. 

O grupo, segundo a apreciação da estagiária, demonstrava agrado e interesse pela 
“sessão dos afetos”, pela euforia com que recebiam ambas as técnicas, e no 
entusiasmo e vontade que demonstravam em participar das atividades. No entanto, 
também foram percetíveis as dificuldades, que uma turma de mais de 25 alunos 
compreende na dinâmica da sessão, os comportamentos desajustados ao contexto da 
sessão, desrespeito pelas regras sociais, comportamentos de oposição foram 
recorrentes ao longo de toda a intervenção, sendo difícil acompanhar de forma mais 
detalhada e individual cada criança. Apesar destes comportamentos desadequados, 
pode-se inferir para este grupo que existem ganhos na aquisição de competências 
pessoais e sociais, pelas alterações que se foram observando no comportamento das 
crianças perante algumas situações de conflito e de stress, fruto das aprendizagens 
realizadas no âmbito destas sessões.  

3.3. CENTRO DE DIA DE CASELAS 

3.2.5.1 CARATERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

A intervenção no Centro de Dia de Caselas foi de carater aberto a pedido da própria 
equipa técnica, sendo por isso permitido ao cliente decidir se queria ou não participar 
nas sessões. Não foi portanto, decidido um limite de clientes por sessão, pelo que logo 
desde inicio se tentou motivá-los para as sessões e se tentou incutir um sentido de 
responsabilidade e compromisso com a Psicomotricista, de modo a ultrapassar a 
inércia de alguns elementos do grupo, que necessitavam de um reforço maior para 
deslocarem e se interessarem por outras atividades. 
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O gráfico da Figura n. 15, apresenta o número de clientes presente por sessão. 

Figura 15. Número de clientes por sessão. 

Da leitura do gráfico da Figura n. 15 percebe-se que a maioria dos da população do 
Centro de Dia é do género feminino e que existe uma variação, por sessão, entre oito 
e quinze sujeitos, que se justifica não tanto pelo caráter livre da intervenção, mas 
antes pela recorrente impossibilidade de estar presente quer por motivos médicos 
(consultas ou doença) ou por ser a hora da higiene pessoal de alguns deles. Apesar 
destas dificuldades em média estavam presentes por sessão onze clientes.  

 

  Figura 16. Número de presenças por cliente 

Realizaram-se 31 sessões em que participaram dezassete clientes, quatro do género 
masculino e treze do género feminino com uma média de idades de aproximadamente 
80 anos. 

3.2.5.2 CONTEXTO DE INTERVENÇÃO 

Os vários objetivos definidos para a intervenção psicomotora no âmbito da promoção 
de competências pessoais e sociais foram abordados desde o início da intervenção, 
não se tendo pré-definido uma sequência propriamente dita, mas antes seguindo as 
necessidades e preferências do grupo. As avaliações realizadas quer no momento 
inicial, quer no momento final, realizaram-se fora das sessões previstas por forma a 
preservar o maior número de sessões possível. 

As sessões propriamente ditas tiveram lugar no refeitório do Centro de Dia de 
Caselas, em que era necessário reorganizar a sala no início e no final da sessão para 
aumentar o espaço útil da sala. Em termos de organização a sessão de 
psicomotricidade no Centro de Dia de Caselas por momentos, compreendia cinco 
momentos distintos que se encontram descritos em seguida: 

Diálogo inicial: era um momento de partilha em grupo, sobre os acontecimentos do 
quotidiano de cada sujeito. Em que era solicitado pela estagiária que cada um 
referisse pelo menos um momento ou situação de modo a estimular funções 
executivas como a memória e a comunicação verbal. A estagiária também solicitava 
que se fizesse o enquadramento espácio-temporal, com referência à data e ao local 
em que ocorria a sessão. 
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Ativação geral: este momento pretendia a ativação motora e psicológica dos 
elementos do grupo para as atividades que se sucediam, de forma a evitar, lesões 
músculo-esqueléticas e a promover o bem-estar, a motivação e a predisposição do 
grupo para a sessão. 

Atividades/Dinâmicas: neste momento da sessão tinham lugar as atividades 
destinadas a promover as competências pessoais e socias dos elementos do 
grupo, a manutenção da sua capacidade funcional e a redução da regressão dos 
diversos fatores psicomotores. 

Retorno á Calma: momento dedicado à relaxação, como objetivo de se atingirem os 
estados de calma e tranquilidade, eliminando as tensões desnecessárias, 
aprendendo a escutar o seu corpo e a compreender e verbalizar as experiencias 
tónico-emocionais. 

Diálogo Final: momento de partilha em grupo mas com o intuito de refletir sobre os 
momentos anteriores da sessão, sobre as suas vivências, o seus sentimentos e 
sensações. 

Em relação aos materiais utilizados durante as sessões de Psicomotricidade com os 
clientes do Centro de Dia de Caselas, é de referir que a maioria foi produzida pela 
estagiária, ou então cedidos pela EB 1 de Caselas, que colocou ao dispor da 
estagiária todo o material do ginásio da escola para utilizar com a população sénior já 
que o centro disponha de pouco material, sendo apenas utilizado um rádio.  

3.2.5.3 CONDIÇÕES DE AVALIAÇÃO 

No Centro de Dia de Caselas, recorreu-se à aplicação da EGP aos 30 clientes em 
regime de centro de dia, para recolher e formalizar uma avaliação psicomotora a 
colocar no Plano Individual do cliente. Deste universo de 30 clientes, apenas 17 
participarem nas sessões de Psicomotricidade. 

No momento inicial a estagiária também procurou consultar todos os dossiês 
individuais dos clientes, dos quais recolheu a informação pertinente referida nos 
relatórios médicos, e dos relatórios dos demais elementos da equipa técnica do Centro 
de Dia. A estagiária optou por consultar essa informação de modo a evitar a fadiga dos 
clientes que iria resultar de um processo longo e exaustivo de avaliação. 

No final da intervenção, voltou a ser aplicado a escala EGP, a todos os clientes que 
ainda permaneciam no centro, apurando-se assim, um grupo experimental constituído 
por 13 sujeitos e um grupo de controlo constituído por 8 sujeitos, como se observa na 
tabela 6. 

Tabela 8 - Permanência e participação nas sessões de Psicomotricidade. 

 
    PERMANÊNCIA NO CENTRO 

TOTAL 

NÃO SIM 

PSICOMOTRICIDADE 

NÃO 5 8 13 

SIM 4 13 17 

TOTAL 9 21 30 

3.2.5.4 ESTRUTURACAO E OBJETIVOS DE INTERVENÇÃO 

No Centro de Dia de Caselas, o planeamento e a estruturação de objetivos de 
intervenção têm como base a aplicação do EGP, e as informações recolhidas 
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indiretamente pela consulta dos processos individuais dos clientes. Com base nesta 
informação foi possível traçar perfil individual, para cada um dos trinta clientes.  

A informação da avaliação no momento inicial da intervenção, serviu para a redação 
de um relatório de avaliação individual para cada cliente, para se acrescentar ao 
Dossiê Pessoal do Cliente, de modo a complementar a avaliação global de cada um, 
neste caso para colmatar a ausência de uma avaliação mais detalhada no domínio do 
desempenho psicomotor. 

Com os resultados obtidos nos vários domínios da EGP, a estagiária realizou a 
avaliação inicial para cada cliente. Este relatório inicial de avaliação contem uma 
avaliação qualitativa, uma avaliação quantitativa, bem como as propostas individuais 
de intervenção para o cliente, relativamente aos vários domínios avaliados na EGP, 
tendo em atenção as observações efetuadas pela estagiária in loco, e as informações 
existentes, e previamente recolhidas pela mesma em relação a cada cliente. (Anexo 
K). 

O objetivo geral da intervenção psicomotora no âmbito da promoção de competências 
pessoais e sociais com a população sénior do Centro de Dia de Caselas passou por 
potenciar a qualidade de vida da pessoa, à semelhança do objetivo da maioria das 
intervenções junto desta faixa etária. Para esse propósito, recorreu-se a dinâmicas de 
grupo que promoviam a experiência vivida pela pessoa do bem-estar físico, 
psicológico e socioemocional, através do suporte e auxilio nos processos de 
consciencialização e adaptação as alterações características do envelhecimento. Ou 
seja, a intervenção psicomotora procurou promover condições de suporte para garantir 
um envelhecimento o mais saudável, ativo e digno possível. 

Os objetivos específicos para a intervenção em contexto de grupo compreendem o 
somatório e conjugação das problemáticas evidenciadas por cada um dos clientes no 
momento de avaliação inicial, tentando dar assim resposta a essas necessidades 
individuais gerais.   

Os objetivos específicos da intervenção em causa estão descritos em seguida na 
tabela n. 6 com o intuito de promover a modificação de alguns comportamentos e 
atitudes considerados de risco para a pessoa 
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Tabela 9. Objetivos específicos da Intervenção no Centro de Dia de Caselas. 

OBJETIVOS GERAIS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Promoção de competências pessoais e 
sociais; 

- Promoção do bem-estar físico, 
psicológico e socioemocional; 

- Promover as relações interpessoais; 

- Melhorar a gestão de conflitos; 

- Promover a manutenção das 

competências; 

- Desenvolver a mobilidade global; 

- Promover o interesse e participação nas 
tarefas. 

- Promover a consciencialização do corpo enquanto 
instrumento de expressão e comunicação no espaço e no 
tempo; 

- Fortalecer a relação com os outros (e.g. amigos e 
família); 

- Reencontrar o prazer e as sensações positivas ligadas 
ao corpo; 

- Reconstrução e organização das perceções e ações 
dentro de uma estruturação espácio-temporal adaptada à 
realidade; 

- Promover a imagem positiva de si mesmo; 

- Diminuir a velocidade de regressão dos fatores 
psicomotores; 

- Desenvolver estratégias para a gestão dos défices 
crónicos e irreversíveis; 

- Promover a autonomia, a assertividade e a 
autoafirmação na realização de tarefas perante situações-
problema intra ou interpessoais; 

- Promover a manutenção da capacidade funcional da 
pessoa, assegurando o seu equilíbrio fisiológico, 
retardando o avanço das doenças; 

- Reduzir os níveis de angústia relacionados com as 
alterações cognitivas e corporais, pela manutenção de 
uma identidade coerente e uma autoimagem positiva. 

 

3.2.5.5 APRESENTACAO DOS RESULTADOS 

Neste ponto são apresentados os principais resultados obtidos da aplicação da escala 
EGP na população sénior do Centro de Dia de Casela. A população inicialmente 
avaliada compreende uma amostra de 30 sujeitos.  

 

Figura 17. Avaliação inicial da EGP. 

A leitura do gráfico da Figura n. 17 mostra como as áreas mais afetadas as na 
população sénior do Centro de Dia de Caselas o Equilíbrio Estático (Eq I e Eq II), a 
Motricidade Fina dos Membros Superiores (MfMS), a Praxia, a Memória Percetiva 
(MmP) e Verbal (MmV), a Perceção (Perc) e o Domínio Temporal (DmT). 
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Em seguida, procurou-se saber em função da idade em que posição os sujeitos se 
encontravam em função da média prevista para a população portuguesa dentro duma 
dada faixa etária. 

 

Figura 18. Nível do desempenho total aferido pelo EGP, em função da idade. 

 

O gráfico da Figura n. 18, mostra a distribuição por faixas etários dos clientes do 
Centro de Dia de Caselas, em que num universo de trinta clientes dez estão entre os 
80 e os 89 anos e 11 meses, oito clientes encontram-se entre os 85 e os 89 anos e 11 
meses, quarto clientes entre os 70 e os 74 anos e 11 meses, três clientes entre os 60 
e os 64 anos e 11 meses, dois clientes entre os 65 e os 69 anos e 11 meses, mais 
dois clientes com mais de 90 anos e um cliente entre os 75 e os 79 anos e 11 meses 
de idade. 

Existe apenas um cliente que se encontra na média do desenvolvimento esperado na 
realização das tarefas que compõem a EGP, e quatro com um desempenho superior 
ao previsto em função da sua idade, os restantes vinte e cinco clientes estão com um 
desempenho abaixo do previsto. 

A informação da Tabela n. 6 (pág.48) refere que dos trinta sujeitos iniciais apenas 
treze permaneceram no Centro de Dia de Caselas, e simultaneamente participaram 
das sessões de psicomotricidade, pelo que constituem o grupo experimental (GE). 
Enquanto oito sujeitos permaneceram no Centro de Dia de Caselas sem participar das 
sessões de psicomotricidade constituindo o grupo de controlo (GC). Durante o período 
de estágio perderam-se nove sujeitos que abandonaram o centro. Os dados 
apresentados em seguida compreendem a comparação entre da evolução do GE e do 
GC. 
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No gráfico da Figura n. 19, que se segue, está representado um gráfico relativo á 
comparação dos valores iniciais das medianas entre o GE e o GC. 

 

  Figura 19. Comparação das medianas iniciais entre o GE e o GC. 

Em relação às diferenças observadas entre as medianas do GE e do GC, apenas a 
diferença ao nível do parâmetro da Perceção (Perc) é considerada estatisticamente 
significativa (p < .05, z = .018), revelando que os sujeitos do GC estão melhor neste 
parâmetro de avaliação. 

No momento final de avaliação, depois de aplicado o programa de intervenção, 
voltaram a comparar-se as avaliações dos dois grupos e obteve-se o gráfico da Figura 
n. 17, que se encontra de seguida. 

Figura 20 – Comparação das medianas finais entre o GE e o GC. 

O gráfico da Figura n. 20, apresenta a variação das medianas entre os grupos GE e 
GC, em relação às variáveis avaliadas pelo EGP. Das variações observadas no 
gráfico, apenas a variável do Conhecimento do Corpo (ConhCF) revela uma diferença 
estatisticamente significativa (z =.044, p<.05). Esta informação refere que neste 
parâmetro de avaliação o GE teve um melhor desempenho comparativamente com o 
GC. 

Seguidamente procedeu-se à exploração dos resultados, dentro de cada um dos 
grupos em dois momentos distintos de avaliação. Compararam-se os desempenhos 
dos sujeitos de cada um dos grupos no momento inicial e no momento final. No 
intervalo das avaliações o GE foi alvo de intervenção psicomotora no âmbito as 
promoções das competências pessoais e sociais enquanto o GC manteve a sua rotina 
quotidiana, sem intervenção psicomotora. 

EqE I EqE II EqD I EqD II MaMS MaMI MfMS MfMI Praxia ConhC Vigil MmP DmE MmV Perc DmT Com 

GE 6 2 6 6 6 4 4 6 3 5 5 2 4,5 4 4 5 5 

GC 6 2,5 6 6 6 4,5 4,5 6 4,25 4,75 4,5 2,5 4,75 2,75 4,5 4 5,5 
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GC 6 3 6 5 6 4,5 4,5 6 3 5 4,5 2,5 4,5 2 4,5 3 5 
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A Figura n.21 apresenta a evolução do GE, ao nível das variáveis avaliadas pelo EGP, 
representada no seguinte gráfico. 

Figura 21. Comparação das medianas iniciais e finais do GE. 

O gráfico da Figura n.18 apresenta a evolução das avaliações nas variáveis avaliadas 
pela EGP. São observadas várias alterações ao nível do resultados, mas importa 
salientar que apesar de em todas ser revelado a melhoria ou manutenção do 
desempenho, segundo a análise estatística efetuada, são significativas (p < .05) as 
variáveis Equilíbrio Estático II (EqE II) (z = .006), a Motricidade Fina dos Membros 
Superiores (MaMS) (z = .034), a Praxia (Praxia) (z = .024), o Conhecimento do Corpo 
(ConhC) (z = .010), a Memoria Percetiva (MmP) (z = .023), a Memória Verbal (MmV) (t 
= .020) e o Domínio Temporal (DmT) (z = .026). 

A figura n. 22 apresenta em seguida, o gráfico com a evolução do desempenho do GC 
nas variáveis da escala EGP, aplicada no momento inicial e no momento final. 

Figura 22. Comparação das medianas iniciais e finais do GC. 

O gráfico da figura 19 mostra que existe uma melhoria no desempenho dos sujeito do 
GC na variável Equilíbrio Dinâmico II (EqDII) que, ao ser analisada estatisticamente, 
não se mostra uma variação significativa (z=.083 p>.05). Nas restantes variáveis 
observam-se a manutenção ou um desempenho inferior que não são considerados 
estatisticamente significativos (p>.05).   

3.2.5.6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Considerando os resultados das avaliações, apresentadas no ponto anterior, procede-
se agora à interpretação e discussão dos mesmos, tendo em conta a informação e as 
observações recolhidas de forma direta e indireta pela estagiária ao longo do tempo de 
intervenção bem como a informação existente na literatura acerca desta problemática. 

EqE I EqE II EqD I EqD II MaMS MaMI MfMS MfMI Praxia ConhC Vigil MmP DmE MmV Perc DmT Com 

Inicial 6 2 6 6 6 4 4 6 3 5 5 2 4,5 4 4 5 5 

Final 6 3 6 6 6 4 4,5 6 4 5,5 5 3 4,5 4 4 5 5 

EqE I EqE II EqD I EqD II 
MaM

S 
MaMI MfMS MfMI Praxia 

Conh
C 

Vigil MmP DmE MmV Perc DmT Com 

Inicial 6 2,5 6 6 6 4,5 4,5 6 4,25 4,75 4,5 2,5 4,75 2,75 4,5 4 5,5 

Final 6 3 6 5 6 4,5 4,5 6 3 5 4,5 2,5 4,5 2 4,5 3 5 
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O primeiro ponto de discussão compreende o nível de desempenho da população 
avaliada. De acordo com os dados do gráfico da figura 16, a maioria dos clientes 
(N=25) apresenta um desempenho nas tarefas do EGP inferior ao que é esperado 
para uma pessoa dentro da sua faixa etária. Este resultado sugere que existe um 
processo de envelhecimento acelerado, e que consequentemente se reflete na 
degeneração mais rápida das funções e das competências avaliadas. 

Como consta na literatura, o envelhecimento pressupõe alterações ao nível do 
funcionamento global do organismo, que estimulam a imobilidade dos sujeitos e a 
inexpressão da sua motricidade (Fonseca, 2001) o que vai ao encontro dos dados 
aferidos nesta análise do desempenho inicial. Para além de que existem fatores 
catalisadores do processo de degeneração funcional da pessoa, como são exemplo a 
solidão (Enríquez e Nazra, 2005a), o sedentarismo, a falta de iniciativa e de motivação 
para participar nas atividades e dinâmicas que o Centro de Dia promoveu, a ausência 
de interesses que promovam e estimulem as capacidades motoras e cognitivas, bem 
como a falta de um suporte familiar capaz de promover o bem-estar socioemocional 
desejado, refletia os níveis de sonolência, a fraqueza, a insegurança, os sentimentos 
de angústia e mesmo de inutilidade (Enríquez e Nazra, 2005a) que eram expressos 
muitas vezes pelos clientes.   

Este perfil de desempenho inferior ao expectável nesta população, remete para a 
necessidade de se promover as condições sociais, afetivas, e terapêuticas 
necessárias para combater esta tendência e minimizar o impacto das perdas 
funcionais associadas ao processo de retrógenese (Fonseca, 2001). 

Uma vez que a intervenção psicomotora no Centro de Dia de Caselas não é de caráter 
obrigatório para os clientes, contrariamente à avaliação psicomotora, que foi um 
pedido formal da própria instituição na qualidade de uma necessidade a colmatar para 
se enriquecer o conhecimento sobre todos os seus clientes. Permitiu recolher 
avaliações de clientes que permaneceram no Centro de Dia durante o período de 
intervenção sem participar na mesma (GC), mantendo as rotinas do quotidiano, 
semelhante à dos clientes que permaneceram e frequentaram a intervenção 
psicomotora (GE) durante esse período.  

Antes de se compararem os desempenhos entre os grupos é necessário ter presente 
que a amostra difere quanto ao número de sujeitos, o GC tem 8 sujeitos e o GE tem 
13 sujeitos. Assim como importa realçar que os sujeitos alvo de intervenção divergem 
quanto ao número de sessões em que estiveram presentes. 

Ao comparar inicialmente o desempenho do GE com o desempenho do GC nas 
tarefas da EGP, não se observaram diferenças estatisticamente significativas em 
nenhuma variável com exceção da variável Perceção, em que o GC revelou um 
desempenho significativamente melhor que o GE (consultar Tabela n. 16). O que se 
repete de forma semelhante da comparação das avaliações no momento de avaliação 
final, em que não se observam diferenças estatisticamente significativas entre as 
variáveis com exceção neste caso da variável Conhecimento do Corpo, em que o GE 
teve um desempenho significativamente superior que o GC (consultar a Tabela n. 17). 

Procurou-se também perceber a evolução dos sujeitos dentro do respetivo grupo, 
comparando a avaliação inicial e final de cada um dos sujeitos. 

A análise da evolução dos sujeitos do GE (consultar Figura 18) revelou melhorias em 
todas as variáveis, sendo estas melhorias estatisticamente significativas em sete 
dessas variáveis, como já foi apresentado anteriormente. Desta análise pode inferir-se 
que o programa implementado e os objetivos definidos para dar uma resposta às 
necessidades expressas pela EGP teve um impacto positivo de um modo global, por 
ter permitido não só atenuar a velocidade do processo de retrogénese bem como 
permitiu melhorar algumas capacidades que provavelmente estariam devido ao 
desuso num processo de deterioração. 
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Por sua vez, a análise da evolução dos sujeitos do GC (consultar Figura 19), revelou 
uma melhoria no Equilíbrio Dinâmico II estatisticamente não significativa, e para as 

restantes variáveis revelaram que o desempenho no momento final o foi igual ou 
inferior ao desempenho no momento inicial de avaliação. Apesar de não ser um 
decréscimo estatisticamente significativo estes dados reforçam o que se expõem na 
literatura acerca da perda contínua das funcionalidades do sujeito em vários domínios. 

Da análise global dos resultados, infere-se que a intervenção psicomotora tem um 
impacto positivo no âmbito na promoção da saúde e da qualidade de vida da pessoa 
nesta faixa etária atenuando a velocidade do processo natural de retrogénese. Apesar 
de existirem outras intervenções terapêuticas e atividades complementares com o 
intuito de promover a saúde e a qualidade de vida da população em estudo, o 
contributo que a psicomotricidade acrescenta é notório tendo em consideração os 
resultados obtidos com esta população do Centro de Dia de Caselas. 

Para além das inferências retiradas através das avaliações formais, obtidas da 
aplicação da escala EGP. Importa salientar a evolução observada de forma indireta 
pela estagiária em relação aos clientes do grupo de experimental. Assim ao longo da 
intervenção, o relacionamento entre os clientes, foi a variável do domínio das 
competências pessoais e sociais que revelou maior sucesso, tendo sido notáveis as 
melhorias ao nível da qualidade na interação com o outro, na comunicação verbal, na 
escuta ativa do discurso do outro, no respeito pela pessoa e pelos seus ideais, e ainda 
na cooperação e entreajuda dos vários elementos do grupo. Estes aspetos foram 
cruciais na diminuição dos conflitos e na promoção da autonomia na gestão das 
situações-problema entre os clientes, em que geralmente era necessária a intervenção 
de terceiros para se encontrar uma solução. 

3.2.5.7 PRINCIPAIS DIFICULDADES E LIMITAÇÕES 

Em relação às principais limitações ou dificuldades sentidas pela estagiária neste 
contexto de intervenção, passou pela falta de material apelativo, mediador da relação 
entre clientes e destes com a própria, que no entanto foi superado pela colaboração 
da EB 1 de Caselas que permitiu utilizar o material do ginásio com a população do 
Centro. 

Outra dificuldade sentida prendeu-se com o facto de a Intervenção Psicomotora ter um 
carácter livre, em que o cliente só participava na sessão se e quando queria. O que 
inicialmente foi difícil dada a desmotivação, a inercia, a falta de iniciativa e interesse 
em outras atividades fora do quotidiano. De modo a ultrapassar esta questão, a 
estagiária construiu inicialmente um cartaz de apresentação da intervenção 
psicomotora e do que iria ser feito durante as sessões, apresentou-o e este 
permaneceu exposto na sala de estar para ser consultado foi selado simbolicamente 
um contrato em que os clientes se comprometiam a participar regularmente nas 
sessões.  

Para não descuidar e tentar integrar os restantes clientes que permaneciam na sala de 
estar enquanto decorria a sessão de Psicomotricidade, a estagiária dinamizava a 
sessão sempre que possível na sala de estar, conseguindo por vezes a interação e o 
interesse dos demais clientes, tendo mais tarde alguns deles começado a participar 
com mais regularidade nas sessões. 
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PROJETOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Além das atividades descritas no relatório, ainda no âmbito do estágio curricular a 
estagiária promoveu alguns projetos e atividades inseridos nos vários contextos em 
que teve a oportunidades de intervir. Estes projetos e atividades que complementaram 
o trabalho de estágio desenvolvido serviram para o enriquecimento pessoal e 
profissionalmente, pelo que é pertinente serem seguidamente apresentados: 

Na Casa da Fonte, a pedido do Dr. S., procedeu-se à revisão e construção do jogo 
“Sociopólio”. Este jogo foi criado por Simões, Santinha, Alves e Silva (Simões, 1993) e 
foi adaptado em 2012 pela CPCJ.  

Este jogo tem como objetivo o desenvolvimento de competências de comunicação 
interpessoal e de resolução de problemas permitindo que as crianças e jovens 
exercitem o seu comportamento assertivo procurando as soluções mais adequadas 
perante os problemas. Fisicamente compreende um tabuleiro, inspirado no clássico 
“Monopólio”, com 20 casas que os jogadores percorrem de acordo com os valores 
obtidos do lançamento de um dado. 

Cada uma das casas contem uma tarefa a realizar pelo jogador que tem de recorrer 
aos colegar para a conseguir completar. Perante o seu desempenho, os demais 
adversários avaliam o seu comportamento com cartões de pontuação (Assertivo, 
Passivo ou Agressivo). No final vence o jogador que conseguir o maior número de 
assertivos. 

A estagiária procedeu então à construção do tabuleiro, de um dado gigante, dos 
cartões de “Sorte ou Azar”, “Casa”, “Com os pais”, “Compras”, “Férias”, “Festa”, 
“Recreio”, “Sala de Aulas” e “Dicas”, bem como dos cartões de pontuação “Assertivos”, 
“Passivos” e “Agressivos” para a banca e dos “Vales de 10 Assertivos”. Teve presente 
a preocupação de tonar o jogo apelativo, reutilizável e de fácil transporte. Ainda 
reformulou e acrescentou novas regras de jogo que facilitassem a sua utilização pelas 
crianças da Casa da Fonte, adaptando algumas tarefas dos cartões. 

O Jogo ficou na Casa da Fonte, tendo a estagiária a oportunidade de jogar com as 
crianças, podendo assim observar a adequação e pertinência do mesmo, uma vez que 
promove a descoberta guiada da solução para um alargado numero de situações 
problema, típicas do quotidiano das crianças em vários contextos, através do role-
playing, que permite a monitorização e mediação dos comportamentos das crianças 
por parte de um adulto. 

O projeto “Cartas para um Sábio” pretendia criar uma parceria entre o Centro de Dia 
de Caselas e a EB 1 de Caselas, para fomentar a troca de correspondência entre a 
população infantil e a população sénior. Os principais objetivos passavam pelo 
desenvolvimento da relação e da comunicação entre estas gerações, favorecer o 
processo de mudança de atitudes e comportamentos e dos valores sociais entre as 
gerações. Para além de também contemplar objetivos académicos (e.g. treino da 
expressão escrita, leitura) e objetivos cognitivos (e.g. atenção e memória). Este projeto 
não chegou a ser implementado porque quando o estágio terminou ainda não tinha 
sido aprovado pelo diretor do Agrupamento de Escolas do Restelo. No entanto, o 
projeto ficou com a Diretora da Escola que mostrou interesse em tentar implementar 
no ano letivo seguinte. O mesmo projeto, cedido pela estagiária, foi reproduzido num 
JI de caráter privado em outro concelho do distrito de Lisboa tendo os feedbacks e a 
troca de experiências, segundo a psicóloga responsável, sido muito positivos e 
também servido de ponte para a organização de um “Lanche partilhado” entre ambas 
as instituições (Anexo I). 

A “Manta Intergerações” surgiu na oportunidade de envolver a comunidade do Centro 
de Dia num projeto da EB 1 de Caselas. Consistiu na construção de uma manta de 
retalhos para uma exposição do Agrupamento de Escolas do Restelo, as crianças 
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ficaram responsáveis pela decoração de cada um dos retalhos (e.g. desenho, pintura, 
colagem), e os clientes do Centro de Dia responsabilizaram-se por juntar os retalhos, 
cosendo-os. No fim, todas as mantas das escolas do Agrupamento foram expostas, 
passando por todos os estabelecimentos de ensino do referido Agrupamento. Na 
semana em que a EB1 de Caselas recebeu a exposição (aberta à comunidade) os 
clientes do Centro de Dia foram convidados para um lanche e para assistir à 
exposição.   

A participação na “Festa de Natal da EB1 de Caselas” partiu de um convite da parte da 
própria escola, mostrando interesse em ter na plateia os clientes do Centro de Dia 
para assistir às apresentações preparadas anualmente pelas turmas desde o JI até ao 
4º ano, tendo dado oportunidade a um dia diferente da rotina do Centro, envolvendo-
os nas atividades da comunidade onde residem. 

Para além da procura pela complementaridade do trabalho desenvolvido no âmbito do 
estágio académico, esteve presente a procura de oportunidades de formação 
profissional que iam surgindo sob organização de várias instituições, com o objetivo de 
aumentar os conhecimentos, quer ao nível das problemáticas vigentes na intervenção 
ao longo do estágio académico, quer de outras do interesse particular da estagiária. 
Existiu ainda a procura pela formação e pelo crescimento pessoal humano pelo 
envolvimento em experiencias regulares de voluntariado nacional e internacional.  

Participação numa ação de formação “À conversa com… Ana Morais”, dinamizada 
pela Secção Estudantil da Associação Portuguesa de Psicomotricidade, na FMH, no 
da 19 de fevereiro de 2014, entre as 14h e as 17h. Esta formação teve como objetivos 
a partilha de experiências entre técnicos e estudantes de Reabilitação Psicomotora e, 
a apresentação da regulamentação e estado atual da formação e prática profissional. 

Participação nas “I Jornadas Internacionais: Práticas psicomotoras ao longo da vida”, 
realizadas nos dias 7 e 8 de março, promovidas pela Universidade de Évora em 
parceria com a universidade Pierre et Marie Curie – Paris. 

(Temas: A Psicomotricidade na Europa e em Portugal; O modelo de formação do 
psicomotricista em França; Reflexão sobre os cuidados no bebé prematuro – papel do 
psicomotricista; Prática psicomotora na ajuda ao desenvolvimento da criança; Dialética 
do corpo real e do corpo imaginário em relaxação psicossomática; Corpo, movimento 
e mente incorporada (embodiment); Relação terapêutica; Das vivências corporais à 
representação simbólica: especificidades do jogo em Psicomotricidade; 
Psicomotricidade na promoção da competência emocional; Voando por cima do 
espetro do Autismo – intervenção psicomotora na Autismo; A obra de João dos Santos 
na psiquiatria infantil moderna e na Psicomotricidade em Portugal; Psicomotricidade e 
Adolescência: mediadores psicomotores para os adolescentes; Psicomotricidade e 
cuidados paliativos). 

Além destes momentos formais de formação, a estagiária teve a máxima 
disponibilidade por parte da Doutora Celeste (orientadora de estágio académica) para 
agendar reuniões sempre que sentiu necessidade de orientação em relação à prática 
desenvolvida.  

Em relação à formação pessoal e humana a estagiária manteve ao longo de todo o 
período de estágio académico, a sua envolvência no voluntariado sob orientação de 
uma ONGD, com sede em Algés, que desenvolve projetos de voluntariado e 
atividades de cooperação social e pedagógica em Portugal e Moçambique. Em que ao 
longo do ano permite o desenvolvimento pessoal e social, através da 
consciencialização e da orientação da atenção dos seus voluntários para várias 
populações em risco ao desenvolver junto destas várias atividades e projetos de apoio 
(e.g. comunidade do Bairro 6 de Maio; Centro de Acolhimento Temporário de Tercena; 
Centro de Saúde do Telhal).  
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CAPÍTULO III 

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÔES FUTURAS 

O principal objetivo da redação deste relatório de estágio passou por agregar num 
único documento informação acerca das temáticas essenciais que se trabalharam ao 
longo do ano de estágio curricular, de forma a criar uma base de sustentação teórica e 
empírica para a intervenção psicomotora nos vários contextos abrangidos. Assim, 
numa fase inicial foi necessário, compreender e conhecer os locais e as populações 
que seriam alvo de intervenção, pelo que se procurou apresentá-los separadamente 
dando destaque às características e necessidades próprias de cada um deles. Em 
seguida, foi realizada a apresentação de cada uma das instituição e dos seus moldes 
legais permitindo conhecer o seu modo de funcionamento e alargar esse 
conhecimento a outras instituições portuguesas que compreendam os mesmos 
estatutos legais. Neste processo foi necessário ainda conhecer que entidades 
competentes no nosso país são responsáveis pela proteção e promoção dos direitos 
das nossas crianças e jovens, bem como aprofundar e recolher o máximo de 
informações acerca dos efeitos e repercussões que derivam das vivências ou 
experiências de risco por que passam antes ou mesmo durante a institucionalização. 
Também foi necessário proceder a uma abordagem teórica sobre os fundamentos da 
Psicomotricidade, para garantir e justificar a pertinência do papel do psicomotricista, 
bem como da intervenção psicomotora no âmbito da promoção das competências 
pessoais e sociais nos vários contextos. O relatório serviu também para a descrição e 
apresentação da intervenção desenvolvida nos vários locais, bem como das atividades 
complementares que foram desenvolvidas neste âmbito. 

A intervenção psicomotora desenvolvida durante o estágio académico atesta a sua 
pertinência nos diversos contextos. No âmbito institucional, na Casa da Fonte, apesar 
de o período de permanência das crianças ser imprevisível, as melhorias na relação 
entre os elementos do grupo, e com a estagiária foram observáveis de semana para 
semana, também foram atenuados determinados comportamentos desajustados no 
contexto de sessão como o desafio, as agressões físicas e verbal. As competências 
pessoais e sociais trabalhadas junto destas crianças são ferramentas muito 
importantes para que consigam atingir um desenvolvimento socialmente ajustado. 
Neste sentido coloca-se a sugestão de tornar a Casa da Fonte um local de estágio 
independente, de modo a permitir aos estagiários futuros dar uma resposta mais 
ampla, ajustada e direcionada às características destas crianças e desta instituição, 
uma resposta mais consistente, mais frequente e duradoura. No âmbito escolar, a 
“Psicomotricidade na Escola”, com incidência em três escolas do Agrupamento do 
Restelo, justifica-se pela observação global de todos os grupos seguidos houve uma 
redução dos problemas de comportamento, dos problemas de relacionamento e da 
hiperatividade notáveis. As sugestões de futuro neste âmbito para melhorar a 
intervenção passa pela elaboração de um documento formal com o parecer do 
Psicomotricista acerca de cada uma das crianças, para ser anexado ao processo 
destas e ser um instrumento de referência quer para o próximo estagiário que para o 
professor titular de turma, que poderá ou não conhecer a criança. Este parecer deve 
compreender a evolução da criança durante a intervenção bem como a indicação ou 
não para continuar a ser seguida no âmbito da “Psicomotricidade na Escola”; outra 
sugestão é a implementação de uma estratégia a longo prazo que permita reduzir o 
tempo da fase de Elegibilidade da criança para a intervenção, através de pedidos de 
autorização que proponham um período mais alargado (e.g. 2 anos ou mais), e a 
utilização das avaliações anteriores da criança como base para o plano de 
intervenção. Ainda neste âmbito, em relação à intervenção no projeto dos “Afetos na 
Escola”, em conjunto com a Psicóloga da Junta de Belém, a estagiária teve a 
oportunidade de aprender a desenvolver outros métodos de intervenção numa partilha 
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entre áreas de conhecimento diferentes, mas semelhantes na sua pertinência e 
adequação à temática e ao contexto. 

Por fim no âmbito da intervenção no Centro de Dia, as melhorias foram observadas 
em termos de relação entre os clientes, de orientação temporal (a estagiária construiu 
num quadro de cortiça um calendário, com os dias da semana, os meses e os anos 
em cartões com velcro, para obrigar à sua alteração diária pelos clientes), pode 
considerar-se que a intervenção psicomotora teve um papel importante na promoção 
da saúde e do bem-estar global desta população, e como os resultados da avaliação 
constataram conseguiu minimizar e atenuar as perdas que derivam do processo de 
envelhecimento em que se encontram.  

É possível então assumir que o estágio curricular foi ao encontro dos objetivos de 
acionar um aprofundamento dos conhecimentos na área da promoção de 
competências pessoais e sociais em populações em risco, nos contextos escolar e 
institucional, em crianças e idosos; e de promover as capacidades de autonomia 
profissional, de planeamento, gestão e concretização dentro do domínio da prática 
enquanto Psicomotricista junto destas populações, permitindo perceber que o papel e 
as exigências feitas ao profissional variam tanto, quanto às necessidades e 
características da população-alvo. 

A particularidade de não existir um profissional da área disponível para acompanhar a 
estagiária ao longo do ano de Estágio Académico, foi determinante para que 
desenvolve-se estratégias e competências de planeamento e coordenação da 
intervenção de forma autónoma. Existiu assim a necessidade de investigar mais 
detalhadamente as metodologias de intervenção existentes bem como os contornos 
legais em que esta ocorria para garantir uma resposta a mais adaptada e ajustada 
possível em cada contexto.  

De um modo geral a todos os contextos, é assumida a pertinência da presença de um 
Psicomotricista, pela sua competência de observação holística da criança, jovem ou 
idoso, preocupando-se por conhecer as vivências passadas, as características e 
necessidades do seu presente, e interesses e objetivos futuros de cada pessoa, sem 
nunca descurar as particularidades e influências que o meio possa ter sobre ela. Em 
que compete a compreensão, sempre que se verifique, dos fatores de base do 
desajustamento psicossocial, psicomotor ou socioemocional que irá supor uma 
intervenção numa vertente terapêutica ou reeducativa, ou então garantindo a 
promoção das competências pessoais e sociais capazes de manter o equilíbrio global 
da pessoa enquanto ser social, atuando numa vertente preventiva. 

Deste processo conclui-se ainda que a própria psicomotricidade reflete os estados 
internos da criança, jovem ou idoso, ou seja é o reflexo do ajustamento ou 
desajustamento interno ao longo do processo de ontogénese, que se pode influenciar 
através de mecanismos externos e/ou internos da pessoa. Perante estas assunções a 
Psicomotricidade encontra a base da sua intervenção e se justifica como metodologia 
de intervenção aplicada no âmbito do estágio académico. Sendo uma mais-valia no 
seio das equipas multidisciplinares que acompanham estes contextos, por toda a 
informação e conhecimento que pode partilhar fruto da sua observação. 

Como a temática em causa no estágio compreende e carece de uma multiplicidade de 
respostas agregadas que se devem complementar, o que nem sempre é fácil de 
operacionalizar, devem ser valorizados os programas que já existem na nossa 
sociedade com o objetivo de prevenir, minimizando as consequências e a proliferação 
de comportamentos desajustados socialmente fruto do processo de desenvolvimento 
da pessoa. O que é reflete uma mais-valia não só para a criança ou jovem que vê o 
seu desenvolvimento em risco, como para sociedade em geral, que se não tiver como 
prioridade, essa criança ou jovem em tempo útil, terá mais tarde um adulto com um 
comportamento socialmente desajustado que possivelmente trará um prejuízo maior 
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quer para o próprio como para a sociedade em que não consegue viver 
harmoniosamente.   

No final perante o trabalho desenvolvido e apresentado, percebe-se que nunca se 
alcançam todos os objetivos idealizados, nem se consegue trabalhar de uma só forma 
porque cada criança, jovem ou idoso, é um ser único com direito a essa singularidade 
devendo ser respeitado e ajudado na media em que percebe as suas limitações e 
necessidades.  
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REFLEXAO PESSOAL E PRESPETIVAS DE FUTURO 

“Cada pessoa guarda um segredo. O segredo do homem é a própria infância” 

- João dos Santos – 

 

Eis o resumo de tudo o que aprendi durante este processo… deixar ser … para poder 
estar … para poder ajudar! 

Este relatório contém uma ínfima parte do que esta oportunidade de estágio 
representou para mim na sua globalidade. Chega quase a ser tristeza o que sinto ao 
não conseguir colocar em palavras aquelas situações particulares, que passaram a ser 
parte da minha vida, da minha história. Os dias impossíveis em que, todas as 
incertezas e inseguranças decidiam emergir, os dias em que se viu aquele gesto ou se 
disse aquela palavra, se recebeu aquele sorriso ou aquele abraço. São tudo memórias 
que guardo, das relações que se criaram, que definem o que somos, o que 
representamos, o que pretendemos e que no final nos tornam humanos. 

No final deste projeto, consigo rever-me em vários momentos importantes: o inicio, 
onde tudo me parecia demasiado, demasiado ao ponto de ultrapassar as minhas 
capacidades de resposta, o querer aprender mais e melhor no inicio parecia-me uma 
tarefa difícil pela quantidade de coisas a aprender em simultâneo, sem que dessem 
espaço umas às outras, senti-me perante uma amalgama de conhecimento enrilhada, 
que pouco a pouco se foi desmistificando sendo cada vez mais fácil e prazeroso o ato 
de aprender. Aprender a ser, a ser profissional, a ser ouvinte, a ser cuidadosa, a ser 
humilde, a ser atenta, a ser perseverante, a ser corajosa, a enfrentar, a chegar mais 
perto, resumindo, aprender a ser! 

Toda esta aprendizagem não teria lugar, sem o apoio e a oportunidade que me foi 
dada quer pela minha orientadora académica quer pelos meus orientadores locais e 
pelas instituições que me acolheram e deram a liberdade e o apoio para crescer de 
forma autónoma. Consequentemente deram-me algumas das respostas que procurava 
enquanto profissional prestes a entrar num mercado de trabalho no qual nem sempre 
nos conseguimos ver realizados. As respostas que encontrei permitem-me ter 
consciência de como quero exercer a minha profissão, dos valores a que pretendo ser 
fiel enquanto Psicomotricista.  

Espero ter a oportunidade de continuar a atuar junto das populações de risco da nossa 
sociedade, por me rever em algumas situações e ter também encontrado em tempo 
útil, o modelo e o suporte social necessário para me ajudar a crescer enquanto pessoa 
e enquanto profissional, pelo que considero ser a hora de retribuir esse cuidado. 

Terminada a minha caminhada nestes contextos, sinto que tudo o que foi vivido será e 
fará parte do segredo de futuros homens e mulheres que conheci enquanto crianças. 
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ANEXO A – PLANO DE SESSÃO – TIPO – CASA DA FONTE 
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ANEXO B – RELATÓRIO DE SESSÃO [TIPO]   CASA DA FONTE 

PSICOMOTRICIDADE NA CASA DA FONTE  

 

 - GRUPO CASA DA FONTE – 
 RELATÓRIO Nº 5 

 
 

 

A sessão iniciou no campo de futebol que se encontra no espaço exterior da Casa da Fonte, e terminou 
numa sala porque começou a chover. No entanto, a maioria das atividades foram realizadas ao ar livre, 
exceto a atividade de retorno à calma e de diálogo final. 

De um modo geral a sessão ocorreu como o planeado, foi possível dinamizar todas as atividades previstas 
com a participação de todos os elementos do grupo. 

O TR adotou um comportamento desadequado durante a maioria das atividades, revelando fraca 
resistência à frustração que demonstrava pela agressividade verbal e física com as restantes crianças do 
grupo. No final da sessão abandonou as atividades e a sala sem mais justificações e não voltou a entrar. 
Após a sessão, revelou à P. que não tinha conseguido dormir porque um colega de quarto não o deixou. 
Este poderá ter sido o motivo de toda a sua instabilidade emocional e agitação psicomotora. 

A JR ao tentar imitar os comportamentos desadequados do irmão, também interferiu no normal decorrer 
da sessão, tendo sido repreendida várias vezes, sem se observar algum tipo de alteração no seu 
comportamento. 

O RU apesar das suas limitações físicas demonstra sempre grande entusiasmo e vontade de participar 
nas atividades, na relação com os outros é muitas vezes autoritário tentando impor sempre a sua vontade, 
com uma baixa tolerância à frustração das suas intenções. 

A BA apesar de respeitar as regras e participar de forma adequada nas atividades, na relação com os 
pares demonstra muitas vezes impaciência para as atitudes mais infantis dos demais o que a leva a 
desmotivar da sessão. 

O HM perante o incumprimento das regras por parte das outras crianças afastou-se do grupo, não 
querendo participar. Para reverter esta situação, a P. e as crianças discutiram acerca das regras e do fato 
de se estarem a cumprir ou não, tendo deste modo chegado a um consenso antes de prosseguir com a 
atividade. 

Em suma a sessão foi bem-sucedida, tendo mediado situações de atrito em que as crianças tiveram de 
através da discussão verbal achar a melhor solução para cada situação.  

 

 

- ESTÁGIO DE MESTRADO, NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS E RESILIÊNCIA - 

Marília Braga 2013/2014 

 

DATA: 13 de dezembro 2013 LOCAL: Casa da Fonte 

PRESENÇAS: HM, BA, RU, TR e JR. 
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ANEXO C – PLANO DE SESSÃO [TIPO]   “PSICOMOTRICIDADE NA ESCOLA 

Dados Anamnésicos do HM 
 

Responsável pelo preenchimento: Marília Braga 

Data do preenchimento: 25 de outubro 2013 

 

I. Dados de Identificação da Criança 

Nome: HM 

Nacionalidade: Romena 

Data de Nascimento: 21/04/2005 (8 anos) 

Data de Admissão: 10/2012 (1 ano) 

 

II. Tipo de Dificuldade 

Diagnóstico: - 

Etiologia/Caracterização: - 

Quando detetada: - 

Medicação: - 

Limitações à atividade 

diária: 

Poucos hábitos de cuidar de si e da sua imagem (Higiene e 

cuidados pessoais) 

Deficiências associadas: - 

 

III. Dados relevantes do desenvolvimento 

Des. Psicomotor:  

Des. Da Comunicação: Fala fluentemente o português.  

Des. Da Autonomia Pessoal: Tem dificuldades em tarefas de higiene e cuidado pessoal 

Des. Emocional e Social: 

Autoestima muito reduzida, inseguro em relação à sua 

imagem; Reservado e por vezes tende a isolar-se. Trabalhar 

competências como contato visual, interação verbal, reflexão 

com tomada de consciência e compreensão de 

comportamentos (in)desejados; Dificuldades na gestão dos 

conflitos com os pares, e resolução de problemas. 

 

IV. Percurso Terapêutico  

Local: Casa da Fonte 
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Duração: 

Desde a data de admissão, frequenta consultas de psicologia e 

integrou o grupo de Psicomotricidade do ano letivo anterior 

sob responsabilidade de estagiárias do ciclo de Reabilitação 

Psicomotora.  

Objetivos/Resultados: 
Estabilização emocional, promoção de competências pessoais 

e sociais. 

Observações: 

Sente muita falta do pai, demonstrando por isso tristeza e 

saudade. Gostava de ser adotado por outra família, e com a 

ajuda da Psicóloga tem conseguido perceber que o pai não 

o tratava bem, pelo que redigiu com ajuda uma carta para 

que não libertassem os pais. 

 

V. Percurso Escolar 

Estabelecimento de ensino/ 

duração da frequência: 
EB 1 /JI de Santo Amaro Oeiras 

Nível de Escolaridade: 2º ano do ensino básico 

Resultado/ Encaminhamento: - 

 O HM nasceu em Madrid e nunca foi à Roménia. A sua situação de 

institucionalização junto da irmã (JM de 12 meses) surge em detrimento da detenção 

dos pais. Nunca tinha frequentado qualquer estabelecimento de ensino até à data de 

admissão (11 anos), sabendo apenas redigir o seu nome. Sofreu agressões físicas por 

parte do pai e outros familiares “cintos, murros, chapadas, pontapés” (sic), “era 

obrigado a mentir e a roubar” (sic). 

 É uma criança meiga, simpática, que se adaptou com facilidade à Casa da 

Fonte. Sempre muito atento e protetor com os mais novos em especial com a sua 

irmã. As suas atividades preferidas são ver TV, as contagens relativas ao cartaz do 

comportamento, tem vindo a denotar um desinteresse e comodismo em relação às 

atividades da Instituição (praticou futebol e desistiu, pratica atualmente natação 

semanalmente (sábado de manhã). 

1ª Impressão (25 Outubro 2013) – Apresentação informal  

O HM demonstrou ser uma criança alegre, bem-disposta, educada, participativa, 

entusiasmada com a proposta de participar no grupo da Psicomotricidade, amável e 

pronta a responder a todas as questões colocadas pela Psicomotricista (PM), 

inclusivamente as que não lhe eram dirigidas. Inicialmente antes da PM reunir na sala 

com os quatro elementos do grupo, o HM teve um conflito com outra criança da 

instituição, o qual resultou em agressões físicas, apesar de o HM não ter iniciado a 

agressão perante as investidas da outra criança reagiu igualmente com a agressão. 

De salientar que procurou sempre evitar o comportamento agressivo voltando as 

costas e afastando-se para outro ponto da sala. Assim que a PM lhe pediu que 

olhasse para ela e a acompanhasse, este aceitou voluntaria e proactivamente. Este 

VI. Síntese do Caso 
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episódio, não perturbou, aparentemente, o estado psicoafectivo do HM revelado 

durante o tempo em grupo. 

Denota uma forte carência afetiva, percetível pela procura constante do contato físico, 

embora o faça de forma dissimulada (e.g. pousando a sua mão sobre a da PM e 

brincando com os seus dedos), pela constante preocupação e intenção de fazer saber 

dos seus gostos, atividades que irá realizar (e.g. festa de aniversário de um colega de 

escola). Pelo observado em contexto sala de convívio, percebe-se alguma inibição e 

isolamento em relação às restantes crianças não demonstrando grande interesse 

pelas suas brincadeiras. Perante uma situação de conflito, revelou fraca tolerância à 

frustração, agressividade e dificuldades em ser assertivo embora tentasse resolver o 

conflito através da argumentação, estratégia frustrada que precedeu a agressão. 

Parece uma criança meiga e disponível para a novidade e gosto pela aprendizagem 

como frisou durante o diálogo com a PM. Pelo que se perspetiva um trabalho ao nível 

dos recursos internos de modo a ajudar o desenvolvimento de competências que lhe 

permitam uma socialização segura e positiva. 
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ANEXO D – PLANO DE SESSÃO [TIPO]   “PSICOMOTRICIDADE NA ESCOLA”
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ANEXO E – RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO  [TIPO]   “PSICOMOTRICIDADE NA ESCOLA” 

 

Muito Fraca – MF; Fraca – F; Satisfatória – S; Boa – B; Muito Boa – MB   
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ANEXO F – PLANO DE SESSÃO [TIPO]   CENTRO DE DIA DE CASELAS 
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ANEXO G – RELATÓRIO DE SESSÃO [TIPO]   CENTRO DE DIA DE CASELAS 

GERONTOPSICOMOTRICIDADE _ RELATÓRIO Nº 3 

 

  

 

A sessão foi realizada de acordo com o planeado. O grupo estava animado e com 

predisposição para iniciar a sessão.  

Em todas as AT’s o grupo esteve empenhado e participativo, e demonstrou um grande 

sentido de humor, sendo as risadas e a comunicação uma constante durante toda a 

sessão.  

No geral, não são de referir, comportamentos desviantes ou desadequados à situação 

tendo todos os elementos participado adequadamente de acordo com as suas 

características físicas e cognitiva.  

A AT 1 atingiu os objetivos propostos, tendo um impacto significativo no estado 

emocional dos participantes pelo caráter lúdico e expressivo da atividade, quer pela 

sua dinâmica em grupo. Na AT 2 também se obteve um bom resultado e aceitação por 

parte do grupo, que apesar de apresentar uma ligeira agitação, que se prolongou da 

atividade anterior, após alguns minutos cessou e foi possível proceder à realização da 

AT 2 de um modo adequado, com algumas verbalizações espontâneas por parte de 

alguns clientes, acerca das sensações que o objeto de cortiça lhes produzia na pele.  

A AT 3 representou um grau de dificuldade maior para alguns clientes nomeadamente, 

para a D. Ca., D. Ja., D. Ca., Sr. Ca., D. Mc., D. Ml. e D. Me., que apesar da repetição 

sucessiva da instrução da tarefa não conseguiram autonomamente completar a tarefa, 

tendo a que a P. ajudar na concretização da mesma. 

No final, deve de ser salientar as dificuldades das clientes D. Me. e D. Ml. que 

necessitam de um acompanhamento muito personalizado e direto em cada atividade. 

Para ultrapassar estas limitações a P. solicita que uma outra cliente mais autónoma as 

auxilie na realização das atividades, o que tem sido eficaz até à data, uma vez que 

quando ajudadas as clientes respondem positivamente à realização das tarefas 

embora o seu desempenho seja limitado.  

Outro caso a assinalar é o da D. Co., que ao ser invisual requer a adaptação da 

maioria das atividades. No entanto, está sempre predisposta a participar nas tarefas, 

sendo a própria a se propor para a realização das tarefas, mesmo aquelas em que é 

necessária a visão, o que demonstra a não-aceitação da sua limitação. 

DATA: 18 de novembro 2013 LOCAL: Centro de Dia da Cruz Vermelha de Caselas 
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ANEXO H – RELATÓRIO [TIPO]   “AFETOS NA ESCOLA” 

 

FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA - UNIVERSIDADE DE LISBOA 

JUNTA DE BELÉM -EB 1 MOINHOS DO RESTELO 

2013/2014 

PROJETO AFETOS NA ESCOLA _ RELATÓRIO Nº 12 

DATA: 1 de abril 2014 

LOCAL: Escola EB 1 dos Moinhos do Restelo 

 

O horário da sessão dos “Afetos na Escola” com o 3ºC, sofreu uma alteração. No lugar 

de começar às 11h 45, teve início às 14h 00, por conveniência da professora titular da 

referida turma. Excecionalmente contou com a presença de três técnicas, 

nomeadamente as psicólogas Ca. e Ma., e a psicomotricista.  

A sessão dividiu-se em duas partes: começou com o preenchimento de uma ficha 

individual, que visa a avaliação da participação, do comportamento, das atitudes e da 

opinião de cada criança em relação às sessões dos “Afetos na Escola”. 

Em seguida formaram-se três equipas: Amarela, Verde e Azul, constituídas, cada uma, 

por sete crianças. Separadamente, cada equipa abandonou a sala à vez para realizar 

uma Gincana da Páscoa. Esta atividade passou por realizar umas pequenas tarefas, 

que conduziam a um premio final, os ovos de chocolate. 

Enquanto as psicólogas dinamizavam a gincana com uma equipa, no exterior da sala, 

a psicomotricista realizou um jogo com as restantes crianças na sala de aula, este jogo 

consistiu em criar um brasão individual, que dividido em 6 partes que deviam conter os 

seguintes detalhes: nome apenas com as vogais, o prato preferido, a maior sonho, a 

coisa mais esquisita que já lhe aconteceu, o que quero ser quando for adulto e que 

animal gostaria de ser. 

O comportamento das crianças revelou alguma agitação e ansiedade, adequada às 

dinâmicas introduzidas, apenas quatro crianças tiveram uma marca amarela no final, 

por revelarem um discurso trocista e desadequado ao longo da sessão dirigido aos 

colegas, técnicas e acerca das tarefas a realizar.  
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ANEXO I – PROJECTO “CARTAS PARA UM SÀBIO” 

 

Responsável pelo projeto:  

Marília Raquel Pereira Braga, psicomotricista estagiária na Junta de Belém para a 

obtenção do grau de Mestre na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de 

Lisboa.  

Apresentação do projeto:  

O presente projeto pretende criar uma parceria de modo a desenvolver um meio de 

comunicação entre a população infantil da EB 1 de Caselas e a população sénior do 

Centro de Dia da Cruz Vermelha de Caselas, através da troca regular de cartas 

manuscritas para uma experiência de troca de experiencias e partilha de 

conhecimentos.   

Objetivos do Projeto: 

Os objetivos sócio-afectivos do projeto passam pela interação entre as crianças e os 

idosos, de modo a favorecer o processo de mudança de atitudes e a construção de 

valores éticos cruciais na vida escolar, familiar e social tanto das crianças como dos 

idosos. Pretende-se com a participação neste projeto, e com as vivências nele 

experimentadas e partilhadas pelas crianças e pelos idosos, que se desenvolvam 

competências pessoais e sociais fundamentais para o convívio saudável entre 

gerações nos diversos espaços sociais da vida diária. Ou seja, quebrar com 

preconceitos geracionais, que conduzam ao respeito pelas diferenças e fomentem o 

espirito de entreajuda de cada um. 

Procura-se assim o desenvolvimento da relação e da comunicação intergeracional, 

bem como o desenvolvimento de capacidades de expressão e criatividade capazes de 

promover um espaço de inclusão para os idosos que lhes permita combater de alguma 

forma o isolamento e favorecer a melhoria da autoestima social e emocional. A 

valorização dos saberes adquiridos pela experiência de vida, de forma a aumentar os 

conhecimentos culturais e sociais, e sensibilizar para a importância da 

intergeracionalidade. 

Outros objetivos, nomeadamente, académicos, como o treino da leitura e escrita, e o 

treino de habilidades de composição. 

E ainda, os objetivos psíquicos como a melhoria das capacidades de atenção, de 

memorização e de motivação para a aprendizagem, de estimulação sensorial (tato, 

visão, audição e olfato), e ainda objetivos percetivos, através da abordagem de temas 

e perceções temporais e espaciais.  

NOME DA ATIVIDADE: “CARTAS PARA UM SÁBIO” 
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Público-Alvo: 

A atividade é destinada a todos os idosos que frequentem o Centro de Dia da Cruz 

Vermelha, da freguesia de Caselas. E a todas as turmas da escola EB 1 de Caselas, 

com a colaboração dos respetivos professores titulares de turma. A atividade 

compreende um caráter voluntário para os idosos, pelo que apenas participaram 

aqueles que demonstrem interesse na atividade. No caso das crianças, será enviado 

um pedido de consentimento informado a todos os encarregados de educação de 

modo a que tomem conhecimento do projeto. 

Descrição Sumária do projeto: 

I Fase: Cartas de Apresentação. 

Nesta fase a população infantil irá redigir pequenas cartas de apresentação em que 

podem colocar algumas questões que gostassem de ver respondidas pelos idosos. 

Uma vez terminadas devem colocar as mesmas na caixa de correio, construída 

especificamente para este projeto, e que se encontra na entrada principal da escola.  

II Fase: Inauguração da correspondência. 

Procede-se ao primeiro envio das cartas de apresentação realizadas na fase anterior. 

O dia de envio das cartas é realizado a todas as segundas-feiras, pelo que os 

correspondentes (idosos) possuem uma semana para redigir as suas resposta e 

colocá-las na caixa de correio que se encontra na sala de estar. 

III Fase: Troca de Correspondência Semanal. 

A troca de correspondência é mantida durante os meses consecutivos até ao final do 

ano letivo, seguindo os mesmos moldes de procedimento. Além das cartas escritas 

podem ser trocados outro tipo de trabalhos, como pinturas, desenhos, esculturas entre 

outros, que sejam alusivos a alguma data especifica como o S. Valentim, o Carnaval, a 

Páscoa, entre outros. 

IV Fase: Encontro entre Gerações. 

O final do ano letivo impede a continuidade da atividade durante os meses do Verão, 

assim a forma de suspender esta atividade passa por criar um momento de convívio 

entre os idosos e as crianças, na escola EB 1 de Caselas, durante a festa de final de 

ano da mesma. 

Recursos Materiais e Humanos: 

Duas caixas de correio de papelão, (uma a ser colocada na escola EB 1 de Caselas e 

outra no Centro de Dia de Caselas). Envelopes, folhas e canetas. A psicomotricista e o 

professor responsável de turma. 

  



81 
 

ANEXO J – RELATÓRIO FINAL [TIPO]   “PSICOMOTRICIDADE NA ESCOLA” 

 

RELATÓRIOS FINAIS PSICOMOTRICIDADE 

 

1. ESCOLA EB 1 DE CASELAS 

Grupo 1 - 1º (Mg); 2º (Rc); 3º (Da, Mi e Te) 

As necessidades de intervenção avaliadas inicialmente apontaram os problemas de 

comportamento como a principal problemática, seguindo-se os sintomas emocionais e 

o excesso de atividade motor. Foi possível trabalhar todos estes aspetos bem como 

desenvolver ouras competências de índole pessoal como a capacidade de liderança 

assertiva, a iniciativa e motivação para a participação, o respeito pela opinião do outro 

e ainda outros como a cooperação, a resolução de problemas e gestão de alternativas 

de resolução. A evolução do grupo foi visível, tendo a relação criada entre as crianças 

sido a chave para o sucesso da intervenção. Apesar de o balanço final ser positivo 

existem ainda muitas competências que necessitam de ser ainda mais aprofundadas 

para o próximo ano letivo. 

Grupo 2 - 3º (Ti); 4º (Ma, Jo, Fl e Hu) 

O grupo em questão apresentou as principais dificuldades ao nível dos sintomas 

emocionais e em seguida os problemas de comportamento. Para o efeito, a 

intervenção teve como principal foco aspetos como o aumento da autoestima, 

autoconfiança e a relação de grupo. Bem como a capacidade de iniciativa, criatividade, 

assertividade e resolução de problemas. O grupo inicialmente muito contido e 

inseguro, conseguiu em grupo evoluir de forma positiva, observando-se um 

crescimento em relação a atitudes e comportamentos sociais mais adequados, níveis 

de resistência à frustração mais reduzidos, maior aceitação das próprias dificuldades e 

compreensão das dificuldades que surgiam enquanto grupo. No balanço final, pode 

fazer-se alusão a uma evolução marcadamente positiva para todos os elementos do 

grupo. Apesar de que alguns deveriam ter continuidade neste trabalho para colmatar 

algumas questões que tenham ficado mais superficiais do que outras. 

2. ESCOLA EB 1 DOS MOINHOS DO RESTELO 

Grupo 1 - 1º A (Af, Iv); 2º B (Ma, Mi, Pe); 3º B (Ma) 

A intervenção psicomotora com o grupo acima referido não é significativa em termos 

de durabilidade pelo que não é possível realizar relatório de evolução comportamental. 

No entanto, importa referir que as maiores necessidades de intervenção passam pelos 

problemas de comportamento, cumprimento de regras e acompanhamento 

psicoemocional. Foi possível fazer uma breve introdução ao trabalho que se iria 

desenvolver, bem como trabalhar, ainda que de modo muito superficial, o espirito de 

grupo, o cumprimento de algumas regras sociais, a relação perante uma figura de 

autoridade na escola, nomeadamente a psicomotricista ou professor. É ainda 
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pertinente referir que todas as crianças necessitam que este trabalho seja recomeçado 

no próximo ano letivo, sendo especialmente recomendado para as crianças do 1º A.   

 

3. ESCOLA EB 1 DO BAIRRO DO RESTELO 

Grupo 1 - 1º A (Br);  1º B (Be, To, An, Mi) 

O grupo, inicialmente, apresentava dificuldades ao nível da interação e cooperação 

entre pares, e na concentração e motivação durante as atividades. No geral, era pouco 

tolerante à frustração revelando comportamentos desadequados quando as propostas 

de trabalho não eram do seu agrado.  

Ao longo da intervenção estes comportamentos foram diminuindo, observando-se 

melhorias principalmente ao nível da interação e cooperação entre os elementos do 

grupo. Consequentemente, estas melhorias de interação do grupo permitiram a 

evolução ao nível da tolerância à frustração, cumprimento de regras, assertividade, 

empatia, identificação e resolução de pequenos problemas do quotidiano.  

Em suma, pode referir-se uma evolução geral nos aspetos acima mencionados, 

embora se constate a necessidade da continuação da intervenção no próximo ano 

letivo para todas as crianças. 

Grupo 2 - 2º A (Hu); 2º B (Fr, Ma, Fi, Ch) 

As principais necessidades de intervenção observadas inicialmente neste grupo 

passam pela capacidade empática, de entreajuda, de inibição de comportamentos 

agressivos e impulsivos e na relação entre os elementos do grupo, no cumprimento 

das regras e na capacidade de liderança assertiva de uma discussão.  

De um modo geral, notaram-se melhorias ao nível da identificação e resolução 

assertiva dos problemas entre pares e no cumprimento de regras sociais. Assim como 

as melhorias acentuadas na relação de confiança com a Psicomotricista permitiram, 

consequentemente a evolução na participação e motivação para as atividades e do 

controlo de comportamentos desadequados e impulsivos. Durante a intervenção foi 

possível perceber que para além das necessidades ao nível do treino de competências 

pessoais e sociais, seria benéfico um acompanhamento psicoemocional, de modo a 

obter melhores resultados tanto nas aquisições académicas, no equilíbrio emocional, 

bem como na própria intervenção psicomotora de algumas das crianças 

acompanhadas.  

Grupo 3 - 3º A (Go); 3º B (Di, Jo, Ma, Ti) 

As necessidades de intervenção iniciais do grupo passaram pela diminuição de 

comportamentos sociais desadequados, diminuição dos níveis de agitação e 

impulsividade bem como na melhoria da relação e interajuda entre pares. 

Ao longo da intervenção psicomotora o grupo desenvolveu competências de pessoais 

tais como a assertividade, empatia e resistência à frustração. Observou-se a 

diminuição de comportamentos desadequados como por exemplo as birras e amuos, 

os insultos e comportamentos agressivos. O aumento da capacidade de tolerância e 

aceitação das suas dificuldades, bem como das dificuldades dos outros. E a 

capacidade de resolver problemas concretos e quotidianos, gerindo as diferentes 
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hipóteses de solução também foi desenvolvida. No entanto, ainda existem muitas 

competências pessoais e sociais a ser trabalhadas e desenvolvidas. 

Grupo 4 - 4º A (Ir, Fi);  3º B (Ma, Be, Ro) 

A intervenção psicomotora iniciou com o objetivo de minimizar os principais problemas 

de comportamento que se avaliaram inicialmente. A evolução decorreu de forma muito 

positiva, tendo-se observado diferenças significativas na relação entre os elementos 

do grupo, as agressões físicas e verbais recorrentes diminuíram para uma escala 

residual, a resistência à frustração aumentou visivelmente, assim como a cooperação, 

o respeito, empatia e o cumprimento das regras. Por outro lado, também se visualizam 

melhorias na capacidade de iniciativa, a gestão das alternativas de resolução dos 

problemas durante a sessão. 

Grupo 5 - 4º C (Jo, Ma, Ma, Ro e To) 

Os problemas de comportamento, a impulsividade, falta de atenção e excesso de 

atividade foram os principais motivos que delinearam a necessidade de uma 

intervenção psicomotora neste grupo. Com a evolução das sessões o grupo 

demonstrou sempre noções de responsabilidade, cooperação, entreajuda, iniciativa, 

criatividade e ainda, tolerância e empatia entre os seus vários elementos. 

No entanto, e apesar de todas as aquisições e melhorias comportamentais e de 

cumprimento de regras sociais que se puderam observar, este grupo revelou no final 

uma ligeira regressão em termos comportamentais revelando níveis mais baixos de 

resistência às frustrações bem como de tolerância com os outros elementos do grupo.  
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ANEXO K  – AVALIAÇÂO INICIAL [TIPO]   “GERONTOPSICOMOTRICIDADE” 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO SUMÁRIA_ Durante o período de avaliação e observação psicomotora a 

cliente revelou-se empática e tranquila. Na execução das tarefas demonstrou 

persistência embora recusasse frequentemente realizar aquelas tarefas em que, à 

partida poderia/teria utilizar ambos os membros superiores. Da aplicação da EGP 

podem sinalizar-se como áreas a estimular o equilíbrio estático, a mobilização articular 

dos membros superiores, a motricidade fina dos membros superiores, as praxias, a 

memória percetiva, a memória verbal, a perceção e o domínio temporal. Como recurso 

podem ser utilizadas as seguintes áreas fortes: equilíbrio dinâmico, conhecimento das 

partes do corpo e vigilância. 

 

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA_ Os resultados obtidos da aplicação do Exame 

Gerontopsicomotor podem ser consultados no seguinte gráfico: 
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Resultado EGP 

CLIENTE: D. FL  

Data da avaliação: 14 / 11 / 2013 DATA DE NASCIMENTO: 24 / 08 / 1940 

INSTRUMENTO APLICADO: EGP - Exame Gerontopsicomotor (2011) 
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AVALIAÇÃO QUALITATIVA_ As principais observações realizadas em cada item do 

Exame Gerontopsicomotor, bem como as consequentes propostas de intervenção 

individual podem consultar-se na seguinte tabela: 

LISTA DE ITENS OBSERVAÇÕES PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

1. Equilíbrio 
Estático I 

Utilizou a mesa como apoio. Curvatura lombar 
ligeiramente acentuada com inclinação sobre 
a hemiparesia direita. 

Estimular a correção da postura do 
tronco em posição bípede. 

2. Equilíbrio 
Estático II 

Revela desequilíbrios e dificuldade em adotar 
a posição estática na ponta dos pés, mas 
consegue-o em apoio unipedal com apoio na 
mesa. 

Estimular a agilidade da articulação dos 
tornozelos. 
Atividades de estimulação do equilíbrio 
estático  

3. Equilíbrio 
Dinâmico I 

Utilização espontânea de um apoio (bengala). 
Marcha posturalmente comprometida devido a 
hemiparesia direita.  

Estimulação da flexibilidade do membro 
inferior direito.  
Treino da marcha. 

4. Equilíbrio 
Dinâmico II 

Utilização espontânea de um apoio (bengala). 
Passadas curtas, velocidade lenta. 
Incapacidade de executar a corrida. 

Treino da marcha. 

5. Mobilização 
Articular dos 
MS 

Boa capacidade de descontração muscular ao 
nível do MSE, ligeiras paratonias e 
resistências. Ao nível do MSD resistências e 
falta de flexibilidade escapulo-umeral.  
Mobilização ativa apenas do MSE. Diferenças 
significativas entre ambos os braços (sequelas 
de AVC). 

Estimulação e mobilização articular dos 
membros superiores. 

6. Mobilização 
Articular dos 
MI 

Capacidade de descontração muscular dos 
MI, com ligeiras resistências e antecipações 
dos movimentos do MIE. Rigidez ao nível das 
articulações tibiotársicas. Diferenças 
significativas entre ambas as pernas (sequelas 
de AVC).  

Treino da marcha. 
Estimulação e mobilização dos 
membros inferiores. 

7. Motricidade 
Fina dos MS 

Consegue abotoar e desabotoar embora 
exceda o tempo previsto. Execução adequada 
das tarefas com o MSE. Perda da 
sensibilidade da polpa dos dedos da mão 
direita. 

Estimulação e mobilização articular dos 
dedos da mão direita. 
Estimulação da agilidade digital da mão 
esquerda. 

8. Motricidade 
Fina dos MI 

Realizou as tarefas de forma adequada, com 
ligeiros tremores do MID.   

Estimulação e mobilização dos 
membros inferiores. 

9. Praxias 

Apenas utiliza o garfo, com uma preensão 
adequada. Dificuldades na tarefa de 
pantomima. Capacidade de escrita 
conservada. Dificuldades na cópia das figuras 
e na construção da pirâmide. 

Estimulação da preensão e da escrita 
para manutenção da capacidade. 
Estimulação da expressão facial e da 
perceção visual e reprodução gráfica. 

10. Conhecimento 
das Partes do 
Corpo 

Conhecimento das partes do corpo preservado 
com execução adequada das tarefas 
propostas. 

Consciencialização corporal através 
das mobilizações e identificação das 
diferentes partes. 

11. Vigilância 

Revelou boa capacidade de atenção à 
instrução e de atenção na execução das 
tarefas, ao longo de toda a avaliação. 

Manutenção da capacidade 

12. Memória 
Percetiva 

Dificuldade na evocação espontânea, 
apresentando efeito de recência na ordem de 
restituição. 

Promoção de atividades de evocação.  
Estimulação da memória percetiva  

13. Domínio 
Espacial 

Revela consciência da localização geográfica 
e das noções de orientação. Dificuldades na 
divisão das linhas em partes iguais. 

Treino da organização espacial. 
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14. Memoria 
Verbal 

Evocação imediata preservada, com 
dificuldades na evocação diferida, em que 
recuperou uma palavra de forma livre. 

Treino da memória verbal 

15. Perceção 

Cantarolar pouco audível sendo necessários 
incentivos. Reproduz 2/4 estruturas rítmicas, 
reconhece a forma mas tem dificuldades 
quanto à matéria, identificando ainda 2/3 
figuras. A leitura é lenta com algumas 
omissões.  

Treino de estimulação da perceção 
visual, da perceção tátil e auditiva. 
Treino da leitura. 

16. Domínio 
Temporal 

Revela bom domínio temporal. Com algumas 
hesitações na organização temporal das 
figuras. 

Manutenção 

17. Comunicação 

Utilizou uma linguagem, expressão facial e 
gestual coerente e adequadas. Por vezes a 
compreensão das instruções não era a 
melhor.  

Manutenção. 
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ANEXO L  – AVALIAÇÂO INICIAL [TIPO]   “INTERVENÇÃO INDIVIDUAL” 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR 

IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO: BATERIA PSICOMOTORA DE VITOR DA FONSECA (BPM) 

Sumário da avaliação 

O MI. vem referenciado pela educadora de infância Isabel, por apresentar 
características de imaturidade psicomotora, imaturidade no desenvolvimento motor, 
cognitivo e na interação com o grupo. 

Avaliou-se o perfil de desenvolvimento psicomotor do MI., a fim de se estabelecer um 
projeto terapêutico individualizado de estimulação das áreas frágeis, com base nas 
suas áreas mais fortes. 

O cálculo da média revela um perfil psicomotor dispráxico, insatisfatório, com 

disfunções ligeiras que objetivam dificuldades de aprendizagem ligeiras (especificas). 
Caraterizado por uma realização fraca com dificuldades de controlo e com presença 
de alguns sinais desviantes. É possível identificar problemas de equilíbrio, a que se 
associam problemas vestibulares e consequentes dificuldades de atenção e 
impulsividade, problemas de integração sensorial, não captando, elaborando ou 
expressando informações convenientemente, bem como problemas práxicos em 
movimentos globais e finos. 

Análise Quantitativa 
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O Mi. obteve uma cotação final de 13 pontos que equivale ao perfil psicomotor 
dispráxico (9 a 13 pontos).  

NOME: MI.  
ESCOLARIDADADE: Jardim de Infância 

DATA DE NASCIMENTO: 21 de março de 2009 IDADE: 4A e 8M 

REFERENCIADO POR: Educadora Isabel  DATA DA AVALIAÇÃO: 28 de outubro de 2013 
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De um modo geral, o MI. apresenta um desenvolvimento psicomotor geral imaturo 
para a faixa etária, com desempenhos abaixo do que é espectável nos fatores 
Tonicidade e Equilibração e mais baixos na Equilibração, Noção do corpo, 
Estruturação Espácio-temporal, Praxia global e Praxia fina, o que pode justificar-se 
pelo fato de o MI. ao ter 6 anos, ser avaliado por provas de uma dificuldade superior 
em que é esperado que o seu desempenho seja mais fraco comparativamente com as 
provas a que seria sujeito em idade pré-escolar. 

ANÁLISE QUALITATIVA DA BPM 

 ASPETO SOMÁTICO E DESVIOS POSTURAIS 

A criança apresenta um aspeto mesoformo, caracterizado pela estrutura muscular e 
atlética do corpo. Não sendo de sinalizar nenhum desvio postural observável no 
contato direto com a criança. 

 CONTROLO RESPIRATÓRIO 

Na avaliação do consciente do controlo respiratório, durante a prova de inspiração e 
expiração, observa-se a realização incompleta e inadequada com fraca amplitude e 
coordenação toraco-abdominal e sinais de desatenção. 

Na prova apneia o MI. não ultrapassou os 10 segundos, com sinais de mimicas, 
hipercontrolo, desatenção e de instabilidade observáveis. 

No que diz respeito à fatigabilidade observada durante a avaliação a criança 
apresentou frequentes momentos de desatenção, desmotivação e sonolência, 
apontando para a labilidade nas funções de alerta e de atenção. 

 TONICIDADE 

O MI. apresenta maior propensão para o estado hipotónico, caraterizado por maior 
extensibilidade, pelo desenvolvimento postural normal, pela passividade, flacidez, 
descoordenação e moleza. No entanto, revela simultaneamente predisposição para a 
exploração do espaço envolvente e para a marcha, em que as atividades mentais 
surgem mais impulsivas, descoordenadas e inadequadas.    

Ao nível da extensibilidade, revela uma boa flexibilidade tendinosa nos membros 
superiores e inferiores, comprovando-se por palpação existirem reservas de 
extensibilidade muscular e flexibilidade tendinosa.  

Na passividade, existe capacidade de relaxação passiva dos membros e respetivas 
extremidades distais perante a mobilização e oscilação externa dos mesmos. 
Observa-se a descontração muscular e ligeira insensibilidade no peso dos membros, 
que provocam pequenos movimentos voluntários com ligeiras manifestações 
emocionais (sorrisos). 

Quanto à paratonia, revelou muita dificuldade em realizar uma descontração 
involuntária, sendo palpáveis as tensões e resistências às mobilizações produzidas. 
Teve muita dificuldade em proceder de abandono e autorelaxação adequadas, com 
ligeiras manifestações emocionais. 

Nas diadococinésias observou-se descoordenação e dismetria com défices na 
amplitude e ritmicidade durante a realização dos movimentos de pronação e 
supinação (disdiadococinésias) com nítidas reações tónico-emocionais. 

Encerrando este fator, na observação do parâmetro das sincinesias revelou reações 
parasitas de imitação dos movimentos contralaterais e movimentos peribucais e 
linguais evidentes durante a prestação. 
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 EQUILIBRAÇÃO 

No subfactor imobilidade, o MI. não foi capaz de inibir voluntariamente os movimentos 
durante o período de tempo previsto (40s) em posição ortostática, com evidência de 
movimentos faciais, emotividade, rigidez corporal e oscilações, com os olhos abertos. 

Em relação ao equilíbrio estático, não conseguiu realizar nenhuma das três provas 
com os olhos fechados. Manter o equilíbrio mesmo com os olhos abertos durante um 
período superior a 5 segundos revelou ser uma tarefa muito difícil. Tendo as 
reequilibrações, os movimentos compensatórios com os membros superiores e a 
emotividade sido permanente. 

Por fim, no equilíbrio dinâmico, apesar de demonstrar maior domínio na orientação do 
corpo durante o deslocamento no espaço. Durante a marcha controlada, observaram-

se reequilibrações recorrentes e desajustadas, sincinesias, gesticulações, bem como 
uma grande insegurança gravitacional com reajustamentos frequentes das mãos nos 
quadris. Na evolução na trave a criança não completou as quatro variantes de forma 
autónoma nem adequada, tendo a necessidade de se apoiar na observadora, e 
verbalizado o sentimento de medo e incapacidade perante o desafio. Ao realizar os 
saltos em apoio unipedal, observa-se a preferência pelo pé esquerdo e uma execução 
desadequada por utilizar os dois pés como apoio, para além de uma execução 
marcada por alterações na amplitude ritmicidade, dismetrias, desvios direcionais, 
reequilibrações das mãos e sincinésias. Por fim, nos saltos a pés juntos não realiza a 
variante com os olhos fechados nem a sua execução é considerada adequada, 
observam-se desvios direcionais, bloqueios e falta de melodia cinestésica, 
demonstrando hesitação durante estas subfactor. 

 LATERALIZAÇÃO 

A criança efetuou as tarefas deste fator sem hesitações e de forma espontânea, 
revelando um perfil definido à esquerda. 

 NOÇÃO DO CORPO 

Ao realizar a prova de sentido cinestésico o MI. nomeou corretamente 6 dos 16 pontos 
possíveis. E, apresentou sincinésias peribucais e linguais evidentes bem como 
emotividade durante a mesma, e dificuldade na evocação dos nomes das partes do 
corpo. 

No reconhecimento direita-esquerda, completou 2 das 4 solicitações para a idade pré-
escolar com alguma hesitação. 

Na autoimagem revelou dificuldade em manter os olhos fechados. Revelou uma noção 
do corpo (componente facial) pobre, ao falhar a ponta do nariz com o dedo mais de 
duas vezes com ambas as mãos, com desvios evidentes e movimentos dismétricos e 
hipercontrolados. 

Na imitação de gestos, o MI. conseguiu não reproduziu nenhuma das imagens 
correspondentes à idade pré-escolar. Demonstrou distorção percetiva, de forma e de 
angularidade, bem como falta de motivação para a realização da tarefa. 

Por fim, o desenho do corpo, revela carência de pormenores anatómicos, é pré-
geometrizado, pouco organizado em relação às formas e proporções.  

 ORGANIZAÇÃO ESPÁCIO-TEMPORAL 

Na organização espacial, a criança demonstrou dificuldades no cálculo das distâncias 
e no ajustamento dos planos motores. Não realizou nenhum dos três percursos 
adequadamente, revelando confusão e incapacidade no ajustamento da amplitude 
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passadas nos restantes percursos, na retenção do número de passos realizados. São 
evidentes dificuldades na verbalização da ação e na planificação visuoespacial. 

Quanto à estruturação dinâmica, realizou 2 das seis fichas corretamente, evidenciando 
algumas dificuldades gnósicas e práxicas, de memorização e sequencialização 
visuoespacial. 

Na representação topográfica, a criança participou no levantamento topográfico da 
sala, no entanto não realizou o percurso definido de forma autónoma, demonstrou 
hesitações, interrupções, bloqueios, desorientações angulares e desproporções 
espaciais e direcionais obvias.  

Em relação às estruturas rítmicas não conseguiu reproduzir nenhuma das sequências 
apresentadas, o que pode advir de dificuldades atencionais, dificuldades na integração 
rítmica, impulsividade psicotónica e dificuldades de integração auditivo-motora. 

 PRAXIA GLOBAL   

Na prova de coordenação óculo-manual, a criança não encestou nunca a bola, 

revelando ter preferência manual esquerda, apesar de não conseguir executar o 

lançamento adequadamente respeitando a distância do cesto. Na execução 

demonstrou falta de coordenação apendicular dos membros superiores e 

desadequação postural à tarefa, revelando alguma dificuldade nas capacidades 

perceptivo-visuais de avaliação de distâncias e de precisão, para um planeamento 

perceptivo-motor eficaz. 

Em relação à coordenação óculo-pedal, o MI. não acertou com a bola entre os 

obstáculos, e revelou dismetrias, sincinesias e hipertonia durante a execução. 

O MI. revela dismetria, uma vez que nas suas realizações evidentes sinais de 

inadaptação visuoespacial e visuoquinestésica face a um alvo. 

Na dissociação, revelou capacidade de individualizar os vários segmentos corporais 

durante a planificação e execução motora dos gestos intencionais solicitados. Realizou 

adequadamente uma das quatro estruturas sequenciais apresentadas em duas das 

subtarefas, apesar de não reproduzir nenhuma estrutura de coordenação que 

envolvesse os quatro membros simultaneamente. Observaram-se ainda, reações 

tónico-emocionais e sincinesias permanentes. 

Para terminar este fator, na agilidade não foi reproduzida nenhuma estrutura 

sequencial adequadamente, observaram-se dispraxias, dismetrias, disquinésias e 

dissincronias evidentes, que apontam dificuldades ao nível da planificação motora. 

 PRAXIA FINA 

O desempenho do MI. na coordenação dinâmica manual revela grandes dificuldades 

na dextralidade e agilidade digital, tendo demorado mais de 6 minutos a montar a 

pulseira, e não realizou a prova autonomamente. 

Na prova de tamborilar, revela dificuldades na dissociação digital sequencial, na 

localização tactilo-quinestésica dos dedos, bem como na motricidade fina digital 

independente. Demonstrou um fraco planeamento micromotor, hesitações na 

sequência, dismetrias com repetições frequentes nas oponibilidades, com sincinésias 

marcadas e dispraxia fina. 
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Na velocidade-precisão, realizou menos de 10 cruzes tendo desistido da tarefa. 

Apresenta uma preensão rudimentar do lápis com a mão esquerda, da observação 

desta prova podem inferir-se dificuldades na integração de movimentos finos de um 

instrumento (lápis) com as aquisições perceptivo-visuais de coordenação visuomotora, 

figura-fundo e posição e posição-relação espacial. 

I. PROJETO TERAPÊUTICO 

ELEMENTOS CRITÉRIO: 

Os elementos critério, estabelecidos com base na aplicação dos instrumentos de 

avaliação (SDQ versão professores, Bateria Psicomotora de Vítor da Fonseca e 

Escala de Competências Sociais K-6, forma para professores) e pela observação 

psicomotora, são a tonicidade, a equilibração, a estruturação espácio-temporal, a 

noção do corpo, a praxia global, a praxia fina, o cálculo mental, a memória, a atenção, 

a expressão emocional e corporal, a regulação emocional, a criatividade, a 

espontaneidade, a capacidade de iniciativa, as competências pessoais e sociais com 

os pares, a organização psicolinguística e a autoestima. 

PERFIL INTRAINDIVIDUAL: 

Como áreas fortes apontam-se a lateralização, o interesse por tarefas de motricidade 

global e a focalização da atenção ainda que reduzida em atividades do seu interesse 

(ex. carros, bolas). 

Como áreas a melhorar apontam-se a regulação tónica, a criatividade, a motivação 

para as atividades motoras mais finas e precisas, a coordenação motora óculo-manual 

e óculo-pedal, a expressão corporal e emocional, organização espácio-temporal, a 

memorização de acontecimentos e informação, as competências sociais, o 

planeamento motor, a diminuição da rigidez tónica nos movimentos, o equilíbrio 

estático e dinâmico, a capacidade de concentração, a eficácia da comunicação verbal. 

OBJETIVOS TERAPÊUTICOS: 

 TONICIDADE melhorar a regulação tónica nos movimento (esforço despendido).  

 EQUILIBRAÇÃO melhorar o equilíbrio estático e dinâmico em situações de 
transposição de obstáculos, imobilidade e ainda na variante de olhos fechados. 

 NOÇÃO DO CORPO melhorar a consciência e esquema corporal, e a obtenção 
de uma imagem mais pormenorizada do seu corpo. 

 ESTRUTURAÇÃO ESPÁCIO-TEMPORAL melhorar a consciência do seu corpo na 
relação com o espaço e dos movimentos por ele realizados. 

 PRAXIA GLOBAL melhorar a coordenação óculo-manual e óculo-pedal, o 
planeamento motor, pela necessidade de pensar as ações antes de as realizar, 
e a coordenação dos movimentos em habilidades motoras concretas. 

 PRAXIA FINA desenvolver o manuseamento mais preciso e a coordenação fina 
dos músculos da mão. 

 FUNÇÕES EXECUTIVAS melhorar a capacidade de atenção seletiva e 
memorização, pela exposição a vários estímulos relevantes à realização da 
atividade. 
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 LINGUAGEM Melhorar a articulação das palavras e a organização 
psicolinguística do discurso. 

 REGULAÇÃO EMOCIONAL explorar a consciencialização e expressão das 
emoções. 

 AUTO-PERCEÇÃO desenvolver a autoestima e o sentimento de pertença a um 
grupo de pares e comunidade escolar. 

 CRIATIVIDADE E ESPONTANEIDADE desenvolver o espirito criativo e a 
espontaneidade nas atividades. 

 COMPETENCIAIS PESSSOAIS maximizar a autoestima e a capacidade de confiança 
no outro, a capacidade de autorregulação tónica. 

 COMPETENCIAIS SOCIAIS promover o interesse pelo outro, pelas suas ideias e 
opiniões, promovendo a aceitação das mesmas e a descentralização do seu 
ponto de vista, melhorar a comunicação interpessoal verbal (adequação do tom 
e volume à situação), melhorar a comunicação não-verbal através da 
consciencialização da adequada postura, gesticulação, expressão facial, 
contato visual, movimentos da cabeça e regulação do espaço interpessoal. 

ESTRATÉGIAS ESPECÍFICAS: 

As estratégias utilizadas serão o reforço positivo, a mediatização do autorreforço de si 
próprio, promoção de situações lúdicas, criativas e dinâmicas que vão ao encontro dos 
interesses e necessidades da criança, a demonstração, a estruturação de regras e 
comportamentos adequados, mediatização na resolução de problemas (descoberta 
guiada), entre outros. 

ATIVIDADES E RECURSOS: 

As atividades passam por jogos de regras, cooperação, colaboração, expressão 
plástica e expressão corporal, entre outros como circuitos psicomotores. Nestas 
atividades irá fazer-se uso de diversos materiais como bolas, arcos, areia, tintas e 
pinceis, cordas entre outros. 

PERIODICIDADE DAS SESSÕES: 

É prevista uma duração aproximada de 6 meses, com sessões de 45 minutos, numa 
frequência semanal (segundas-feiras) das 13h15 às 14h00, a decorrer entre o período 
de 5 de Dezembro de 2013 a 12 de Junho de 2014. 

 

Ao inteiro dispor para qualquer esclarecimento adicional, 

Marília Braga 

(Psicomotricista) 

mariliarpbraga@gmail.com 
 

mailto:mariliarpbraga@gmail.com
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ANEXO M  – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO FINAL [TIPO]   “INTERVENÇÃO 

INDIVIDUAL” 

RELATÓRIO FINAL DE AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO PSICOMOTORA 

IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA: 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO: BATERIA PSICOMOTORA DE VITOR DA FONSECA (BPM) 

SUMÁRIO DA AVALIAÇÃO 

O MI. foi referenciado e encaminhado no início do ano letivo para a intervenção 
psicomotora pela educadora de infância Isabel, por apresentar características de 
imaturidade psicomotora, imaturidade no desenvolvimento motor, cognitivo e na 
interação com o grupo. E para iniciar a intervenção fez-se uma avaliação inicial do 
perfil de desenvolvimento psicomotor do MI., do qual resultou perfil psicomotor 
dispráxico, insatisfatório, com disfunções ligeiras que objetivam dificuldades de 
aprendizagem ligeiras (especificas). Caraterizado por uma realização fraca com 
dificuldades de controlo e com presença de alguns sinais desviantes. Foi possível 
identificar problemas de equilíbrio, a que se associam problemas vestibulares e 
consequentes dificuldades de atenção e impulsividade, problemas de integração 
sensorial, não captando, elaborando ou expressando informações convenientemente, 
bem como problemas práxicos em movimentos globais e finos. Durante a intervenção 
foram trabalhados os conteúdos programados no projeto terapêutico e, de modo a 
perceber a evolução do MI. voltou-se a aplicar a BPM no fim. Em seguida encontram-
se os resultados obtidos e a análise da evolução da criança. 

ANÁLISE QUANTITATIVA 
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ANÁLISE QUALITATIVA DA EVOLUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR 

A avaliação final do desenvolvimento psicomotor do MI. teve por base a aplicação da 

BPM e permite observar uma evolução positiva na maioria dos parâmetros, e mesmo 

NOME: MI.  ESCOLARIDADADE: Jardim de Infância 

DATA DE NASCIMENTO: 21 de março de 2009 IDADE: 5A e 2M 

REFERENCIADO POR: Educadora Isabel  DATA DA AVALIAÇÃO: 28 de maio de 2014 
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naqueles em que o resultado apresentado se mantém, existem sub-parâmetros que 

revelam uma melhoria no desempenho das tarefas embora não sejam suficientes para 

se repercutir no resultado final. 

Assim as áreas que revelaram um maior desenvolvimento foram o controlo respiratório 

consciente, o fator tonicidade, ao nível da paratonia e passividade e ainda nas 

diadococinésias. O fator equilibração, na imobilidade e equilíbrio estático e dinâmico. 

O fator noção do corpo em todas as subáreas. E ainda no fator praxia global. 

No que diz respeito à fatigabilidade observada durante a avaliação a criança já não 

apresentou momentos de desatenção, desmotivação e sonolência tão frequentes, 

demonstrando assim um melhor desempenho nas tarefas que lhe foram propostas. 

Em resumo a intervenção realizada com o MI. revela uma evolução positiva em vários 

dos aspetos apontados inicialmente como objetivos terapêuticos. Em relação à 

evolução no campo das competências pessoais e sociais, o MI. já revela mais 

interesse pelo outro, no jogo de um para um e em grupo, na aceitação da opinião do 

outro, melhorou a quantidade de vocabulário e a qualidade da verbalização que 

inicialmente era difícil de se compreender e, consequentemente melhorou a 

comunicação interpessoal verbal (a adequação do tom e volume à situação). Para 

finalizar salienta-se que existe um longo caminho a desenvolver sendo de vital 

importância para a consolidação das aquisições realizadas durante o presente ano a 

manutenção das terapias no próximo ano para se prevenir uma regressão e potenciar 

o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e social do MI. 

 

Ao inteiro dispor para qualquer esclarecimento adicional, 

Marília Braga 

(Psicomotricista) 

mariliarpbraga@gmail.com 
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