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Resumo 
 

 A discussão relativa ao contributo da actividade física para o 

desenvolvimento psicomotor do indivíduo com síndrome de Down é, ainda nos 

dias de hoje, um pouco escassa. No entanto, existe um consenso geral de que 

a actividade física é fundamental para o desenvolvimento de qualquer ser 

humano. 

Com este estudo pretendemos determinar, concretamente, se a 

actividade física está directamente ligada ao desenvolvimento psicomotor do 

aluno com síndrome de Down.  

A metodologia utilizada foi a aplicação de uma Bateria Psicomotora 

(BPM) no início e no final da nossa intervenção a uma amostra de uma aluna 

com Síndrome de Down em Regime Inclusivo. Estes resultados, permitiram-

nos em primeiro lugar elaborar um programa de desenvolvimento 

personalizado e adequado às necessidades da aluna, e finalmente verificar 

qual a evolução que esta teve ao longo dessa intervenção. Entre estas duas 

aplicações da Bateria Psicomotora, trabalhamos com a respectiva aluna em 

sessões bi-semanais, direccionando esse trabalho aos parâmetros previamente 

seleccionados da BPM. 

Embora a aluna evoluísse positivamente em todos os parâmetros 

trabalhados através da actividade física, pudemos concluir que essa evolução 

não foi igual em todos esses parâmetros, tendo sido mais significativa a nível 

da Noção do Corpo, seguido da Equilibração, da Lateralização e por último da 

Tonicidade. Com base nos resultados obtidos, verificamos também que a aluna 

evoluiu a nível psicomotor, progredindo do perfil psicomotor Dispráxico (7,42), 

para o perfil psicomotor Bom (11,65). 

 

PALAVRAS-CHAVE: SINDROME DE DOWN; ACTIVIDADE FÍSICA; 

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR; BATERIA PSICOMOTORA; 

OBSERVAÇÃO DO COMPORTAMENTO. 
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O presente trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de Seminário 

do 5º Ano, da Opção de Desporto de Reeducação e de Reabilitação, da 

Licenciatura em Desporto e Educação Física da Faculdade de Ciências do 

Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto. 

 

O Desporto e a Actividade Física são reconhecidos por Fuambata (1998) 

como um factor essencial para a reeducação e reabilitação do aluno deficiente, 

assim como para o seu real desenvolvimento na sociedade. 

Segundo Ruiz (1994), uma intervenção, a nível motor, permite motivar e 

estabilizar determinados comportamentos e simultaneamente reduzir ou 

eliminar outros comportamentos que dificultem alcançar uma maior autonomia. 

Neste contexto, desenvolvemos este estudo de caso alicerçado no 

trabalho individualizado, adequado às características do indivíduo, permitindo o 

desenvolvimento das suas habilidades motoras básicas e do conhecimento do 

seu corpo, para além de favorecer o relacionamento com o meio e com os 

outros. 

O presente estudo foi realizado tendo em vista o trabalho com uma 

aluna com NEE de um agrupamento de escolas do ensino básico da Junta de 

Freguesia de Ramalde do Concelho da cidade do Porto, dando seguimento a 

um protocolo existente entre a referida junta e a Faculdade de Ciências do 

Desporto e de Educação Física. 

 

Deste trabalho constam um capítulo de revisão da literatura, um capítulo 

dos materiais e métodos utilizados, outro capítulo da apresentação e discussão 

dos resultados e por fim, um último com as conclusões e sugestões. 

Para terminar, apresentamos as referências bibliográficas 

correspondentes à pesquisa que efectuamos. 
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     2.1 – Deficiência Mental 
 

 

 2.1.1 – Evolução do Conceito de Deficiência Mental 
 

 Neste capítulo apresentaremos uma abordagem histórica do conceito de 

Deficiência Mental (DM). Aqui serão referidos, os momentos que cremos terem 

sido os mais importantes nas diversas alterações ao conceito de DM. 

 

 Ao longo de toda a história da humanidade, muitas foram as atitudes 

assumidas pela sociedade ou grupos sociais para com as pessoas com 

deficiência. Contudo, essas atitudes foram-se alterando por influência de 

exigências sociais, culturais, políticas e administrativas. 

 Na antiguidade clássica, nas civilizações como a Romana e a Espartana, 

era comum a eliminação das crianças que nasciam com deficiência, pois nessa 

altura, a deficiência era vista de uma forma supersticiosa. 

 Segundo Peixoto e Reis (1999), durante a Idade Média assiste-se a uma 

recolha gradual das pessoas com atraso mental em asilos e mosteiros, criados 

para esse efeito. Nesta altura, as sociedades monoteístas acreditavam que ao 

protegerem e cuidarem dos deficientes mentais, conquistavam um lugar no 

céu. 

 Porém, e ainda nesta mesma altura, continuavam a ser frequentes as 

cenas de apedrejamento dos deficientes mentais. Milhares deles morreram nas 

fogueiras da Inquisição. Em muitas sociedades e diferentes épocas foram pura 

e simplesmente privados de direitos cívicos (Vieira e Pereira, 2003). 

As primeiras instituições especializadas para a população deficiente 

surgem apenas no Renascimento, enquanto que o início da educação especial 

é um acontecimento que marca apenas o séc. XIX. Segundo Peixoto e Reis 

(1999), a primeira turma de uma escola pública para crianças com atraso 

mental inaugurou-se em 1896 em Providence, Rhode Island. 
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 A investigação sobre a DM, pode então resumir-se a três grandes 

períodos ao longo do tempo. O primeiro período corresponde precisamente ao 

séc. XIX, uma vez que tem início a partir de 1800 até ao seu final. Este é 

caracterizado como um período de grande desenvolvimento científico da 

biologia e da psicologia, cujo impacto social é constatável pela evidência das 

propostas de identificação e classificação da DM relativamente a outras 

deficiências, em particular, na distinção da doença mental (Perron, 1976; 

Detterman, 1983; Rynders 1987; cit. Morato, 1993). 

 Segundo Binet (1988) citado por Morato et al. (1996), a primeira 

perspectiva de definição e classificação da DM foi então desenvolvida neste 

período em função da correlação geralmente encontrada entre uma medida 

baixa de capacidade revelada pelo teste de inteligência, com a dificuldade de 

aprender. 

 O segundo período prolonga-se dos finais do séc. XIX até à segunda 

guerra mundial, e é caracterizado pelo período das indecisões e preocupações 

no que respeitava à definição e classificação da DM, surgindo posições e 

contraposições teóricas de conturbadas consequências sociais e educacionais. 

 O terceiro período estende-se desde o pós-guerra até à actualidade, 

sendo caracterizado como aquele em que a evolução científica e o reforço do 

movimento humanitário em prol dos direitos pela reivindicação, em defesa dos 

grupos minoritários na sociedade, pelos deficientes de guerra, e pelos 

movimentos associativos de pais, crianças e jovens com deficiência, marcaram 

uma atitude de mudança (Morato, 1993). 

 

 Neste contexto, podemos admitir que efectuando uma abordagem 

histórica do conceito de DM, este vem sofrendo mudanças terminológicas 

mediante o juízo de valores consumado pela nossa sociedade.  

 Um reflexo das várias alterações desse juízo de valores é a 

multiplicidade terminológica relativamente àqueles que se desviam do que se 

determina como “normais” (deficientes, diferentes, inadaptados). Isto vem ao 

mesmo tempo, comprovar uma outra situação que diz respeito à inexistência 

de um consenso geral no tocante a esta temática. 



A Actividade Física e o Desenvolvimento Psicomotor de um Indivíduo com Síndrome de Down em Regime Inclusivo. 
 

 6

 2.1.2 – Definição e Classificação da Deficiência Mental 
 

 No presente ponto, iremos apresentar a definição e a classificação da 

Deficiência Mental (DM). Começaremos por expor a evolução da definição, e 

de seguida a respectiva classificação. 

 

 Nos últimos anos, têm-se procurado elaborar critérios de definição claros 

e objectivos acerca da DM, mas, esta tarefa tem-se revelado particularmente 

difícil. A definição da DM permanece controversa, não obstante os progressos 

notáveis nos conhecimentos teóricos e nas práticas reabilitativas verificados 

nas últimas décadas (Albuquerque, 2000). 

 Na realidade, a heterogeneidade da população habitualmente designada 

como deficiente mental, em termos de etiologia, características 

comportamentais e necessidades educativas, revela que se trata de um 

problema bastante complexo, não redutível a uma definição unívoca. Assim, as 

definições da DM são geralmente formais, isto é, procuram abstrair o que há de 

comum a objectos muito diferentes, dada a dificuldade em definir de forma 

precisa a diversidade que a constitui. Por outro lado, a evolução histórica deste 

conceito demonstra, uma vez mais, que as suas definições foram 

consideravelmente influenciadas por exigências sociais, culturais, políticas e 

administrativas. 

 

 Ao longo dos tempos, muitas foram as denominações dadas à criança 

com baixa capacidade intelectual, nomeadamente: demente, idiota, 

oligofrénico, subnormal, incapacitado, diminuído, diferente, deficiente psíquico 

e mais recentemente aluno com necessidades educativas especiais (Maia, 

2002) 

Associado a esta problemática das denominações acerca da criança 

com DM, está também a definição do atraso mental. Muitas têm sido as 

propostas debatidas, revistas e contrapostas.  

Segundo Maia (2002), a American Association of Mental Retardation 

(AAMR) publicou em 1961, um manual de terminologia e de classificação do 
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atraso mental que abarcava a seguinte definição: o atraso mental refere-se a 

um funcionamento intelectual geral abaixo da média, originado durante o 

período de desenvolvimento e está relacionado com transtornos da conduta 

adaptativa. 

 

 Alguns anos depois, a Organização Mundial de Saúde (OMS) veio 

reforçar a relação entre a adaptação e a aprendizagem, propondo uma nova 

definição para a DM. Esta consistia num funcionamento intelectual inferior à 

média, com origem no período de desenvolvimento associado a uma alteração 

do ajustamento ou da maturação, ou dos dois na aprendizagem e na 

socialização (Ajuriaguerra, 1977 cit. por Maia, 2002). 

 

 Diz Bagatini (1987), que a DM é definida como o desempenho intelectual 

geral significativamente abaixo da média que se origina durante o período de 

desenvolvimento e se caracteriza pela inadequação do comportamento 

adaptativo, necessitando de métodos e recursos didácticos especiais para a 

sua educação. 

 

 A grande mudança relativamente à definição e classificação da DM 

ocorreu em 1992, efectuada por Luckasson e colaboradores e logo adoptada 

pela AAMR. Foi apresentada como mudança fundamental a alteração ao 

quadro de referência, ou seja, de uma classificação baseada somente numa 

característica expressa pelo indivíduo, passou-se para uma nova concepção, 

que considera primordialmente as relações que o indivíduo com DM estabelece 

com o envolvimento, passando por isto de uma perspectiva singular para uma 

perspectiva plural. 

 Segundo Luckasson e colaboradores (1992), a DM define-se como um 

funcionamento intelectual significativamente abaixo da média, que é 

acompanhado com limitações relacionadas em duas ou mais das seguintes 

áreas das competências adaptativas: comunicação, autonomia, pessoal, 

autonomia em casa, competências sociais, autonomia na comunidade, saúde e 
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segurança, habilidades académicas, lazer e emprego. A DM manifesta-se 

antes dos 18 anos. 

 Existem ainda quatro suposições essenciais para a aplicação da 

definição de DM (Luckasson e colaboradores, 1992): 

1. A avaliação correcta terá de ter em conta a diversidade cultural e 

linguística, assim como as diferenças na comunicação e os factores 

comportamentais; 

2. A existência de limitações no comportamento adaptativo ocorre dentro 

do contexto dos ambientes da comunidade, típicos dos pares do 

indivíduo e é indexada às necessidades de apoio individuais; 

3. As limitações adaptativas específicas coexistem muitas vezes com 

pontos fortes noutros comportamentos adaptativos ou outras 

capacidades pessoais; 

4. Com os apoios adequados e durante o tempo necessário a 

funcionalidade dos indivíduos com DM, de uma forma geral, irá 

melhorar. 

 

Muitos autores têm vindo a apoiar e a partilhar a definição supracitada 

de Luckasson e colaboradores (1992). Segundo Maia (2002), podemos referir 

entre outros: Haring e colaboradores (1994); American Psychiatric Association 

(1994); Duarte (1995); Morato e colaboradores (1996); Peixoto e Reis (1999); 

Albuquerque (2000) e Fonseca (2001). 

 

 As classificações da DM são deveras complexas. Isto foi uma das 

razões que levou o conceito de DM a sofrer tantas alterações ao longo dos 

últimos anos. Estas alterações reflectem o esforço que se tem verificado nesta 

área para que seja possível o aumento da compreensão da DM e para se 

implementar uma terminologia, uma classificação e um sistema de apoio mais 

precioso e mais facilmente aplicável. 

 

Segundo Luckasson et al. (1992), a classificação da DM é feita a partir 

dos modelos de apoios. Os modelos de apoio são baseados num modelo 
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constituído por quatro componentes. Essas quatro componentes reportam-se 

aos recursos de apoio, às funções de apoio, à intensidade do apoio e aos 

resultados esperados. 

 

Tipo de classificação baseada na intensidade dos apoios necessários: 
 

Intermitente: 
O apoio efectua-se apenas quando necessário. Caracteriza-se pela sua 

natureza episódica, ou seja, a pessoa nem sempre precisa de apoio, mas, 

durante momentos em determinados ciclos da vida, como por exemplo, na 

perda do emprego ou fase aguda de uma doença. Os apoios intermitentes 

podem ser de alta ou de baixa intensidade. 

 
Limitado: 

Apoios intensivos caracterizados pela sua duração contínua, por tempo 

limitado, mas não intermitente. Nesse caso incluem-se deficientes que podem 

requerer um nível de apoio mais intensivo e limitado, como por exemplo, o 

treino do deficiente para o trabalho por tempo limitado ou apoios transitórios 

durante o período entre a escola, a instituição e a vida adulta. 

 
Extenso:  

Trata-se de um apoio caracterizado pela regularidade, normalmente 

diária em pelo menos numa área de actuação, tais como na vida familiar, social 

ou profissional. Neste caso não existe uma limitação temporal para o apoio, 

que normalmente se dá em longo prazo. 

 

Generalizado:  
É o apoio constante e intenso, necessário em diferentes áreas de 

actividade da vida. Estes apoios generalizados exigem mais pessoal e maior 

intromissão que os apoios extensivos ou os de tempo limitado. 
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Ainda baseada na capacidade funcional e adaptativa dos deficientes, 

existe uma outra classificação bastante interessante para a DM. Esta 

classificação bastante simples é extremamente importante na prática clínica, 

pois, sugere o que pode ser proporcionado à criança com DM.  

Assim temos: 
Dependentes:  

Geralmente QI abaixo de 25; casos mais graves, nos quais é necessário 

o atendimento por instituições. Nestes casos, podemos verificar, embora 

pequenas, mas, continuas melhoras quando a criança e a família estão bem 

assistidas. 

 
Treináveis:  

QI entre 25 e 75; são crianças que quando colocadas em classes 

especiais poderão treinar várias funções, como disciplina, hábitos higiénicos, 

etc. Poderão aprender a ler e a escrever num ambiente sem hostilidade, 

recebendo muita compreensão e afecto e com metodologia de ensino 

adequada. 

 
Educáveis:  

QI entre 76 e 89; a inteligência é dita “limítrofe ou lenta” e estas crianças 

podem permanecer em classes comuns, embora necessitem de 

acompanhamento psicopedagógico especial. 

 

Por outro lado, a classificação da OMS (Organização Mundial de Saúde) 

– CIM-10 é baseada ainda no critério quantitativo. Por essa classificação a 

gravidade da deficiência seria: 

 
Ligeira:  

São casos perfeitamente educáveis. Podem chegar a realizar tarefas 

mais complexas com supervisão. São os casos mais favoráveis. 
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Portanto, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, na sua 

classificação desde 1976, as pessoas deficientes eram classificadas como 

portadoras de DM ligeira, moderada, grave ou severa e profunda. Essa 

classificação por graus de deficiência esclarecia que as pessoas não são 

afectadas da mesma forma, contudo, actualmente, tende-se a não enquadrar 

previamente a pessoa com DM numa categoria baseada em generalizações de 

comportamentos esperados para a faixa etária. 

O grau de comprometimento da DM irá depender também da história de 

vida do paciente, particularmente, do apoio familiar e das oportunidades 

vivenciadas, bem como das necessidades de apoio e das perspectivas de 

desenvolvimento. 

O bebé com DM pode apresentar-se muito tranquilo (demasiado, em 

algumas ocasiões), o que pode causar uma certa inquietação nas pessoas que 

cuidam dele. Ele é capaz de sorrir, conseguir os movimentos oculares 

adequados e olhar com aparente atenção. Pode também desenvolver alguma 

aptidão social, de relação e de comunicação. As diferenças em relação às 

crianças normais são pouco notórias durante os primeiros anos, mas é no início 

da escolaridade que os pais começam a perceber as diferenças existentes 

através das dificuldades que a criança apresenta. 

Em relação à evolução psicomotora, alguns autores observam um 

quadro de hipotonia muscular nas crianças deficientes, mas não se notam 

diferenças significativas na coordenação geral, nem na coordenação óculo-

manual e nos transtornos da lateralidade. Por outro lado, o equilíbrio, a 

orientação espaço-temporal e as adaptações a algum ritmo podem estar 

prejudicados. 

Quanto à fala, algumas crianças com Deficiência Mental expressam-se 

bem e utilizam palavras correctamente, aparentando um discurso até mais 

desenvolvido do que se poderia esperar, devido ao seu atraso mental. Noutros 

casos, quando existem transtornos emocionais associados, as crianças podem 

apresentar também uma deficiência da linguagem. 

É sempre bom lembrar que a criança deficiente passa pelos estágios 

sucessivos do desenvolvimento num ritmo mais lento que a criança normal. 
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Não obstante isto, os resultados das operações concretas são muito 

semelhantes entre as crianças deficientes e as normais mas, nas deficientes 

não aparecem indícios das operações formais. Aliás, um dos factores típicos da 

deficiência é a dificuldade em alcançar o pensamento abstracto e, 

evidentemente, quanto mais grave for a deficiência, maior será esta 

incapacidade. 

Sendo uma DM Ligeira, os pacientes podem alcançar uma adaptação 

social adequada e conseguir, na idade adulta, uma certa independência. As 

pessoas com DM, principalmente de grau ligeiro, apresentam sempre uma 

maior sensibilidade diante do fracasso e uma baixa tolerância às frustrações, 

especialmente às frustrações afectivas. 

O desenvolvimento global das crianças com DM leve pode ser 

considerado satisfatório pois, quanto menor a deficiência, menos lento será o 

desenvolvimento. Entretanto, de acordo com a norma geral, será sempre mais 

lento que as crianças normais. 

Moderada:  
As pessoas com DM moderada também podem beneficiar dos 

programas de treino para a aquisição de habilidades. Elas chegam a falar e 

aprendem a comunicar adequadamente, ainda que seja difícil expressarem-se 

com formulações verbais correctas. Normalmente o vocabulário é limitado mas, 

em determinadas ocasiões, principalmente quando o ambiente for 

suficientemente acolhedor e carinhoso, conseguem ampliar sua habilidade de 

expressão até condições realmente surpreendentes.  

É extremamente importante a estimulação ambiental que os portadores 

de DM moderada recebem durante os primeiros anos de vida, sendo isto um 

factor decisivo para uma evolução mais ou menos favorável. De qualquer 

forma, a estrutura da linguagem falada é muito semelhante à estrutura de 

crianças normais mais jovens. A evolução do desenvolvimento psicomotor é 

variável, dependendo também da estimulação precoce mas, de modo geral, 

costuma estar alterado. 

O que, surpreendentemente, não costuma estar alterada na DM 

moderada é a percepção elementar da realidade. Embora existam dificuldades 
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de juízo e raciocínio, esses pacientes podem fazer generalizações e 

classificações bastante satisfatórias, ainda que tenham dificuldades 

significativas para expressarem essas classificações em nível verbal. 

As dificuldades sociais são importantes na DM moderada mas, dentro de 

um grupo social estruturado os pacientes podem desenvolver-se com certa 

autonomia. Muito embora eles necessitem sempre de supervisão social 

adequada, é importante a noção de que beneficiam bastante com o treino e se 

desenvolvem com bastante habilidade em situações e lugares familiares.  

Grave ou Severa:  
A DM Grave ou Severa, ao contrário da Leve e Moderada, evidencia-se 

já nas primeiras semanas de vida, mesmo que as crianças não apresentem 

características morfológicas especiais (como é o caso dos mongolóides). Em 

geral, o desenvolvimento físico é normal em peso e estatura mas, não 

obstante, podem apresentar hipotonia abdominal e, consequentemente, leves 

deformações torácicas e escoliose. Por causa dessa hipotonia podem ter 

insuficiência respiratória (respiração curta e bucal) com possibilidade de 

apneia. 

A psicomotricidade de crianças com DM grave geralmente está alterada, 

afectando a marcha, o equilíbrio e a coordenação. A maioria delas tem 

consideráveis dificuldades na coordenação de movimentos, incluindo o controle 

da respiração e os órgãos de fonação. 

Embora essas crianças possam realizar alguma aquisição verbal, a 

linguagem, quando existe, é muito elementar. O vocabulário é bastante pobre, 

restrito e a sintaxe é simplificada. Há também incapacidade para emissão de 

um certo número de sons, em especial algumas consoantes. Faltam à língua e 

aos lábios a necessária mobilidade e coordenação, tornando a articulação dos 

fonemas errónea e fraca.  

Muito pouco se pode esperar de positivo na evolução da DM Grave, mas 

os pacientes conseguem, de certa forma, desenvolver atitudes mínimas de 

auto-protecção frente aos perigos mais comuns e, como sempre, podem 

sempre beneficiar de um ambiente propício. Eles podem ainda realizar alguns 
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trabalhos mecânicos e manuais simples, porém, sempre sob supervisão 

directa. 

Profunda:  
As pessoas com DM Profunda podem apresentar algum tipo de mal 

formação encefálica ou facial. Normalmente, a origem desses deficits é 

orgânica e a sua etiologia nem sempre é conhecida. 

Este estado caracteriza-se pela persistência dos reflexos primitivos 

devido à falta de maturidade do Sistema Nervoso Central (SNC), resultando 

numa aparência primitiva da criança. Sabe-se muito pouco sobre as 

actividades psíquicas das pessoas com esse tipo de DM devido às dificuldades 

de investigação semiológica. 

Dos primeiros anos até a idade escolar as crianças com este deficit 

desenvolvem uma capacidade mínima de funcionamento sensório-motor. Em 

alguns casos podem adquirir mecanismos motores elementares e fraca 

capacidade de aprendizagem. Noutros casos, não se atinge este grau mínimo 

de desenvolvimento, necessitando permanentemente de cuidados especiais. 

As necessidades de cuidados especiais intensivas persistem durante 

toda a vida adulta. Só em alguns casos esses pacientes são capazes de 

desenvolver algum aspecto muito primitivo da linguagem e conseguem, mesmo 

precariamente, um grau mínimo de autodefesa. 

 

Classificação da OMS (Organização Mundial da Saúde) 

Coeficiente 
intelectual 

Denominação Nível cognitivo 
segundo Piaget 

Idade mental 
correspondente 

Menor de 20 Profundo Período Sensório-
Motriz 

0-2 Anos 

Entre 20 e 35 Agudo grave Período Sensório-
Motriz 

0-2 Anos 

Entre 36 e 51 Moderado Período Pré-operativo 2-7 Anos 

Entre 52 e 67 Leve Período das 
Operações Concretas

7-12 Anos 

Tabela 1 – Classificação da Deficiência Mental segundo a OMS 
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 2.1.3 – Etiologia da Deficiência Mental 
 

 Neste ponto abordaremos as causas e factores de risco (Pré-Natais, 

Peri-Natais e Pós-Natais) que podem levar à DM. 

 

Durante a formação e o desenvolvimento do cérebro, qualquer problema 

que ocorra poderá causar DM (Maia, 2002). Contudo, é muito importante 

salientar-se que muitas vezes não se chega a estabelecer com clareza a causa 

da DM. 

Inúmeras causas e factores de risco podem levar à DM, elas podem ser 

Pré-Natais, Peri-Natais ou Pós-Natais. 

 

A. Factores de Risco e Causas Pré Natais: 
São os factores que incidirão desde a concepção até o início do trabalho de 

parto, e podem ser: 

• Má nutrição materna;  

• Má assistência à grávida;  

• Doenças infecciosas na mãe: sífilis, rubéola, toxoplasmose;  

• Factores tóxicos na mãe: alcoolismo, consumo de drogas, efeitos 

colaterais de medicamentos, poluição ambiental e tabagismo;  

• Factores genéticos: alterações cromossómicas (numéricas ou 

estruturais), ex.: síndrome de Down; enzimopatias, ex.: fenilcetonúria; 

malformação craniana (microcefalia; hidrocefalia). 

 

B. Factores de Risco e Causas Peri-Natais: 
São os factores que incidirão do início do trabalho de parto até ao trigésimo dia 

de vida do bebé, e podem ser: 

• Prematuridade; 

• Má assistência ao parto e traumas de parto; 

• Hipoxia ou anoxia (oxigenação cerebral insuficiente);  

• Icterícia neonatal; 

• Hemorragia intracraniana; 
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• Infecções; 

• Baixo Peso; 

 

C. Factores de Risco e Causas Pós-Natais: 
Aqueles que incidirão do trigésimo dia de vida até o final da adolescência e 

podem ser: 

• Desnutrição, desidratação grave, carência de estimulação global;  

• Infecções: meningite, encefalite; 

• Intoxicações exógenas (envenenamento): remédios, insecticidas, 

produtos químicos (chumbo, mercúrio);  

• Acidentes: trânsito, afogamento, choque eléctrico, asfixia, quedas, 

traumatismos cranianos; 

• Carências alimentares; 

• Factores psico-afectivos; 

• Factores sócio-económicos. 

 

Fazer uma avaliação das competências intelectuais ao nível da 

deficiência mental exige que os instrumentos de avaliação, nos levem a fazer 

uma reflexão sobre o contexto étnico e cultural da população, e isso exige que 

o examinador tenha um bom conhecimento dos diferentes factores familiares 

que estão implicados na vida do deficiente.  

 

Quanto aos factores biológicos, eles permitem reconhecer que não 

existem diferenças entre crianças de classes sócio-culturais favorecidas ou 

desfavorecidas.  

 

Se o examinador não identifica uma causa biológica específica, ele deve 

ter em conta o nível sócio-económico muito baixo pois, o mais provável é que 

se torne num deficiente mental ligeiro, (OMS, 1989). 
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Encontramos na descrição do DSM, que a DM é mais frequente entre 

sujeitos do sexo masculino, numa proporção aproximadamente de cinco 

homens para uma mulher, (APA, 1994). 

Estatísticas anteriores sobre a deficiência estimam que existe cerca de 

um milhão de pessoas deficientes no nosso país.  

 

Para o DSM – IV, a taxa de prevalência para a deficiência mental está 

estimada em 1 %. Segundo a mesma classificação, o grupo de deficientes 

mentais ligeiros constituem a maioria dos indivíduos com esta perturbação: à 

volta de 85%; o grupo de deficientes mentais moderados é de cerca de 10%; o 

grupo de deficientes mentais graves atinge 3 a 4 %; o grupo de deficientes 

mentais profundos varia entre 1 a 2 %. (APA, 1994). 

 

Para a classificação do CIM – 10, dentro dos indivíduos com deficiência 

mental e que podem apresentar uma série completa de perturbações mentais, 

a prevalência é pelo menos três a quatro vezes superior entre esta população 

que entre a população em geral, (OMS, 1989).  

 

 

 2.1.4 – Caracterização da Deficiência Mental 
 

Neste ponto procuraremos realizar uma caracterização da DM, 

começando por apresentar as características comportamentais mais 

significativas que caracterizam o DM, terminando depois com a apresentação 

das suas características cognitivas e motoras. 

 

 Os indivíduos com DM manifestam, regularmente, dificuldades de 

atenção, concentração e memória. Demonstram ainda uma fraca capacidade 

de resistir à frustração, uma baixa motivação, atrasos no desenvolvimento da 

linguagem, inadequação social e dificuldades de aprendizagem (Fonseca, 

1995). Para Santos (2002), esta população apresenta ainda, afectadas outras 
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áreas como a da comunicação, da socialização, da praxia fina e global, assim 

como o seu desenvolvimento sócio-emocional. 

 

Segundo Fonseca (2001), as características comportamentais mais 

significativas que caracterizam o DM são: 

Pessoais – Ansiedade, falta de auto-controlo; perturbações da personalidade; 

fraco controlo interior, falta de motivação; tendência para evitar situações de 

insucesso mais do que procurar os êxitos. 

Físicas – Falta de equilíbrio; dificuldades de locomoção; dificuldades de 

coordenação; dificuldades de manipulação. 

Sociais – Dificuldades em realizar funções sociais, em estabelecer ligações 

afectivas; atraso evolutivo em situações de jogo, lazer e de actividade sexual. 

 

Relativamente à linguagem, esta manifesta-se sobretudo durante o 

período escolar, local onde estes indivíduos têm maiores dificuldades em se 

manterem ao nível dos restantes elementos da turma. 

Para Fonseca (2001), as características cognitivas mais relevantes na 

área da DM são: problemas de memória, problemas de categorização, 

dificuldades de atenção, auto-regulação, aprendizagem escolar, resolução de 

problemas e défices linguísticos. 

  

Quanto às relações sociais e à autonomia dos indivíduos com DM, é de 

registar que estes podem encontrar um emprego e muitos poderão mesmo 

constituir uma família. Segundo Martins (1999), o emprego poderá proporcionar 

ao indivíduo com DM um desenvolvimento maturacional, ajudando-o a ter 

experiências em actividades variadas, ao nível profissional, que promovam o 

seu desenvolvimento vocacional, não o limitando ao espaço da escola. 

  

Por último, e no que concerne ao aspecto motor, podemos verificar que 

ainda hoje não existe um consenso por parte dos autores no que respeita a 

esta temática. Isto é, se para uns as crianças com DM se encontram 2 a 4 anos 

abaixo das crianças sem DM ao nível da capacidade do desempenho motor, 
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outros dizem que isso foi uma questão do passado, das décadas de 50, antes 

da lei que exigia às pessoas com DM praticar actividade física como qualquer 

outra pessoa – excepto em crianças com anormalidades cromossómicas ou 

com lesões cerebrais (Sherrill, 1998, cit. Maia, 2002).  

 Para Sherrill (1998, cit. Maia, 2002), aproximadamente 90% dos 

indivíduos com DM têm ligeiras debilidades, necessitando por isso de alguma 

adaptação e apoio nas várias áreas educativas, em particular na área da 

Educação Física e do Desporto. 

 

 

 2.1.5 – Incidência 
 

Abordaremos em seguida, a incidência de casos da DM. 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, 10% da população em 

países em desenvolvimento, é portadora de algum tipo de deficiência, 

estimando-se que metade destes são portadores de Deficiência Mental. 

Calcula-se que o número de pessoas com atraso mental se correlaciona com o 

grau de desenvolvimento do país em questão e, segundo estimativas, a 

percentagem de jovens de 18 anos ou menos que sofrem atraso mental grave 

situa-se nos 4,6%, nos países em desenvolvimento, e entre 0,5 e o 2,5% nos 

países desenvolvidos. 

Esta grande diferença entre os ditos primeiro e terceiro mundos, é bem 

demonstrativa de que certas acções preventivas, como por exemplo a melhoria 

da atenção materno-infantil e algumas intervenções sociais específicas, 

permitiria um decréscimo geral dos casos de nascimentos de crianças com 

Deficiência Mental. 

 

Os efeitos da Deficiência Mental entre as pessoas são diferentes. 

Aproximadamente 87% dos portadores de DM têm limitações apenas leves das 

capacidades cognitivas e adaptativas e a maioria deles podem chegar a ter 

uma vida independente e perfeitamente integrada na sociedade. Os 13% 
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restantes podem ter sérias limitações, mas em todo o caso, com a devida 

atenção das redes de serviços sociais, também se podem integrar na 

sociedade.  

 

 

 2.1.6 – Diagnóstico Diferencial 
 

 Dentro da deficiência mental, é necessário distinguir as alterações do 

desenvolvimento de uma manifestação específica. Apesar da ausência de um 

défice generalizado do desenvolvimento intelectual, as perturbações da 

aprendizagem ou perturbações da comunicação podem sobrepor os défices 

específicos, por exemplo, ao nível da leitura ou da expressão. Aquelas que são 

relativas às perturbações globais do desenvolvimento são, por sua vez, 

acompanhadas de deficiência mental (75% a 80%). Esta perturbação é devida 

a um défice quantitativo do desenvolvimento de interacção social e do 

desenvolvimento de atitudes de comunicação social, verbal ou não verbal. 

Depois de um período de funcionamento normal (estado-limite), surge 

um tipo de funcionamento que é anterior ao que se considera como deficiente 

mental. Este funcionamento corresponde a um QI de 71-84%, superior à 

classificação de deficiente ligeiro (QI de 70% a 50-55%, segundo o DSM- IV). 

Mas, como existe uma tolerância de cinco pontos de potencial de erro para 

avaliar o QI, a distinção entre um e o outro deve ser estabelecida com 

prudência segundo a American Psychiatric Association (1994). 
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     2.2 – Síndrome de Down 
 

 2.2.1 – Definição do Síndrome de Down 
 

 Neste ponto, efectuaremos uma breve revisão quanto à definição do 

Síndrome de Down (SD). De seguida apresentaremos as diferentes formas de 

SD que a literatura refere. Terminamos com a apresentação das características 

físicas, motoras e afectivo-sociais dos indivíduos com SD. 

 

Actualmente, a Deficiência Mental (DM), é uma restrição caracterizada 

por limitações significativas ao nível do funcionamento intelectual e 

comportamento adaptativo, expressando-se nas capacidades conceptuais, 

sociais e práticas adaptativas. É uma limitação que surge antes dos 18 anos 

(AAMR, 2002). 

Uma das formas mais facilmente reconhecidas de DM é o Síndrome de 

Down. O início da abordagem sistematizada desta deficiência remonta a 1866, 

quando um médico britânico chamado John Langdon Down descreveu pela 

primeira vez este síndrome, que mais tarde recebeu o seu nome (National 

Down Syndrome Society (NDSS), 2003). 

 

Com o conhecimento que temos hoje da sua frequência e do seu 

fenótipo é difícil acreditar que ela só tenha sido identificada em 1866. 

Esculturas dos Olmec que viveram no México entre 1500 AC e 300 DC são as 

primeiras evidências do conhecimento da Síndrome de Down. Após este 

período é difícil encontrar nas artes algo que sugira o seu conhecimento, até ao 

século XX. Existem controvérsias se algumas pinturas entre os séculos XIV e 

XVI representam pessoas com Síndrome de Down. 

 

O Síndrome de Down é uma anomalia genética conhecida 

cientificamente como trissomia do cromossoma 21. Explicando melhor: cada 

célula do corpo possui 46 cromossomas, divididos entre 23 pares. Se o par 
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número 21 “abrigar” 3 cromossomas em vez de 2, desencadeará o processo de 

malformação cromossómica. 

 

 
Fig. 1 – Cariótipo de uma paciente portadora do SD 

 

As principais consequências do síndrome estão no atraso do 

desenvolvimento das funções motoras e mentais, além das dificuldades de 

expressão e raciocínio abstracto. Fisicamente, os bebés portadores dessa 

anomalia são mais flácidos, aprendem a falar, sentar e andar mais tarde que as 

outras crianças. 

 

Segundo a perspectiva da Fundació Catalana de Síndrome de Down 

(FCSD) (1996, p.2) “o Síndrome de Down é um conjunto de sintomas e sinais 

diversos que se manifestam no desenvolvimento global da pessoa desde a sua 

concepção, por causa do excesso de material genético no cromossoma 21”. 
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Distribuição de Cromossomas na Divisão Celular 
 

 

  
Normal Síndrome de Down 
Fig. 2 – Distribuição de Cromossomas na Divisão Celular 

 

Frequentemente, o SD é chamado de "mongolismo" e as pessoas que o 

apresentam de "mongolóides".  

Todavia, estes termos são totalmente inadequados e são responsáveis 

por uma série de preconceitos criados a partir de descrições incorretas 

realizadas no passado, devendo, por isso, ser evitados. 

Erróneamente, John Langdon Down classificou a anomalia como uma 

doença e sugeriu que ela representava um regresso às raças "inferiores". Com 

base nessa teoria preconceituosa, Down baptizou as vítimas do SD "Mongolian 

Idiots", termo que foi ganhando variações como "mongolóide" ou "mongol". 

Face a esta discordância quanto ao termo, considerado como ofensivo 

tanto por pesquisadores orientais como por pais de pacientes no ocidente, bem 

como pela delegação da Mongólia junto à Organização Mundial de Saúde, a 

denominação mongolismo foi excluída da Revista Lancet em 1964, das 

publicações da OMS em 1965 e do Index Medicus em 1975. Hoje este termo é 

considerado arcaico. 
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 Importa realçar que o SD pode ter diferentes origens. Segundo a opinião 

de diferentes autores (Pueschel, 1993; Escribá, 2002; NDSS, 2003), existem 

diferentes formas de trissomia 21, mas as mais conhecidas são a Trissomia 

Regular, a Trissomia por Translocação e a Trissomia por Mosaico. 

 

Trissomia Regular 
Nestes casos os pacientes apresentam em todas as suas células 47 

cromossomas e não 46, e o cromossoma extra é do par 21. Ocorre por 

acidente genético e em mais de 80% dos casos deve-se a uma não disjunção 

cromossómica na meiose materna. 

O factor de risco conhecido que mais se associa a este acidente é a 

idade materna elevada (idade maior que 35 anos). No entanto, como o número 

de mulheres jovens que têm filhos é muito maior, a maioria dos pacientes 

Down com trissomia livre são filhos de mães jovens. Como se deve a um 

acidente genético, não é familiar e o risco de recorrência numa futura gravidez 

do casal é de 1 a 2% (Cunha, 2003). 

Este cariótipo é encontrado em aproximadamente 92% dos casos de 

Síndrome de Down. 

 
Trissomia por Translocação 
 Nestes casos, o paciente apresenta o número normal de cromossomas 

(46) em todas as suas células. No entanto, ele tem um pedaço a mais do 

cromossoma 21 aderente a um outro cromossoma.  

Assim, trata-se de uma trissomia parcial e não de uma trissomia 

completa. O cromossoma extra fixa-se a um outro cromossoma. Os 

cromossomas que mais frequentemente se encontram aderentes ao 

cromossoma 21 nos casos de translocação são os acrocêntricos: 13, 14, 15, o 

próprio 21 e o 22.  

No entanto, o pai ou a mãe podem ser portadores de uma translocação 

balanceada envolvendo o cromossoma 21 e o risco de recorrência pode ser 

muito maior que o da trissomia regular. 
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O risco de recorrência depende do cromossoma envolvido e do 

progenitor portador da translocação. Este cariótipo é encontrado em 

aproximadamente 5% dos casos de Síndrome de Down. 

 

Trissomia por Mosaico 
Nestes casos algumas células exibem cariótipos normais e outras 

trissomia regular do cromossoma 21, isto é, enquanto algumas células 

apresentam 46 cromossomas, outras apresentam 47. 

Estes casos ocorrem por acidente genético e também não são 

familiares. Geralmente devem-se a uma falha na divisão celular de alguma 

linhagem de células, após a formação do zigoto.  

Este cariótipo é encontrado em aproximadamente 3% dos casos de 

Síndrome de Down. 

 

Jonh Langdon Down, tal como descreveu pela primeira vez o SD, reuniu 

ainda algumas características físicas que certos indivíduos com SD 

apresentavam em comum. Essas características físicas foram também 

enunciadas por vários autores (Lambert e Rondal, 1982; Rosadas, 1986; 

Magalhães, 1992; Sherril, 1998; cit. por Maia, 2002) que compreendem as 

seguintes: 

• Olhos oblíquos como os dos orientais, muitas vezes com estrabismo e 

miopia; 

• Nariz pequeno e achatado (hipolásico); 

• Língua projectada para fora; 

• Pequena cavidade oral; 

• Dentes pequenos, mal implantados ou mesmo falta de alguns; 

• Orelhas pequenas com a hélix por vezes dobrada; 

• Pescoço curto e largo, com excesso de pele; 

• Mãos grossas com dedos curtos; 

• Parte superior do dedo mindinho está frequentemente curvada na 

direcção dos outros dedos da mão; 

• Uma única prega palmar; 
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• Pele seca; 

• Cabeça achatada e mais pequena do que o normal; 

• Cabelos lisos e finos; 

• Voz rouca e baixa; 

• Pés geralmente pequenos e podem apresentar um espaço ligeiro entre o 

primeiro e o segundo dedo; 

• Estatura média inferior ao normal; 

• Abdómen protuberante e distendido; 

A nível do seu aspecto motor: 

• Laxidez generalizada; 

• Hipotonia; 

• Hiperflexibilidade; 

• Atraso no desenvolvimento motor; 

• Articulações são soltas; 

A nível afectivo e social são geralmente: 

• Teimosos; 

• Afectuosos; 

• Sociáveis; 

 

Apesar de todas as características atrás referenciadas, podemos ainda 

mencionar outras igualmente importantes para a identificação e detecção do 

SD embora reconheçamos que não serão tão evidentes, à excepção do 

excesso de peso. 

 Assim sendo, alguns autores (Pueschell, 1993; Escribá, 2002) indicam a 

prevalência de cardiopatias congénitas em cerca de 40-50% dos casos. 

Noutros casos, procuram alertar para o perigo da tendência para a obesidade 

manifestada pelos indivíduos com SD, podendo esta situação ser corrigida 

através de uma dieta cuidada e rigorosa (Pueschell, 1993). 

 Para além destes, os problemas auditivos e visuais também são 

características fortes dos indivíduos com SD tal como nos diz Pueschel (1993); 

e Escribá (2002). As crises do aparelho digestivo são também segundo vários 

autores (Pueschell, s/d; Singh, s/d; Pueschel, 1993; Lacerda, 1997b; Sampedro 



A Actividade Física e o Desenvolvimento Psicomotor de um Indivíduo com Síndrome de Down em Regime Inclusivo. 
 

 27

e colaboradores, 1997 e Chen, 2002 cit. por Cunha, 2003) uma das 

perturbações desta população, bem como os problemas respiratórios. 

 

 

 2.2.2 – Etiologia do Síndrome de Down 
 

Neste ponto, iremos abordar as possíveis causas e indicadores que 

tornam mais provável o aparecimento do SD. 

 

 Como podemos facilmente constatar, actualmente não restam dúvidas 

de que o SD resulta de uma alteração cromossómica, formada no processo de 

fecundação, dando lugar a um cromossoma extra do par 21. 

 Contudo, e embora esteja descrito, permanece a dúvida de qual a causa 

do erro, uma vez que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode ter 

um filho com SD (Pueschell, 1993 cit. por Cunha 2003). 

 Embora esta situação persista, é de salientar aquilo que a ciência já 

descobriu, e que poderá tornar-se útil como prevenção de novos casos de SD. 

São já conhecidos alguns indicadores que tornam mais susceptível um casal 

ter um filho com SD e que são os casos da idade da mãe e dos factores 
externos que englobam as radiações, os vírus, os agentes químicos, a 

imunoglobina e tiroglobina e as deficiências vitamínicas. 

 Relativamente à idade da mãe, muitos são os autores que referem a 

idade de 35 anos como aquela a partir da qual esta possui maior probabilidade 

de gerar um filho com SD (Pueschell, s/d; Singh, s/d; Pueschell, 1993; FCSD, 

1996; Lacerda, 1997a; Sampedro e colaboradores, 1997; Chen, 2002; 

Dourmishev, 2002; NDSS, 2003 e NYCHY, 2003 cit. por Cunha, 2003). 

 Contudo, e como nos cita Cunha (2003), não parece existir ainda um 

consenso relativamente à probabilidade de uma mãe ter uma criança com SD, 

uma vez que os autores apresentam diferentes probabilidades consoante a 

idade da mãe. Segundo (Chen, 2002) essa probabilidade é de 1/385 aos 35 

anos, 1/106 aos 40 anos e 1/30 aos 45 anos. Já para Lacadena, essas 

probabilidades são as seguintes: 1/2000 aos 20 anos, 1/1000 aos 30 anos, 
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2,5/1000 aos 35 anos, 9/1000 aos 40 anos e 30/1000 em mulheres com mais 

de 42 anos. O facto do aumento da idade coincidir com o aumento da 

probabilidade de nascer uma criança com SD, segundo Sampedro et al. (1997), 

prende-se com o facto do envelhecimento dos óvulos que estão retidos na 

mulher favorecerem o aparecimento do SD. 

 Por outro lado, temos de salientar que a idade do pai ainda não é vista 

como um indicador que torna mais susceptível o nascimento de uma criança 

com SD. A maioria dos autores, não faz referência a este factor. Contudo, na 

opinião de Pueschell (1993), se o pai tiver mais do que 45-50 anos, parece 

existir um risco ligeiramente maior. 

 Quanto aos factores externos, e relativamente aos agentes víricos, os 

mais significativos são os da hepatite e da rubéola. As radiações, por sua vez, 

poderão causar alterações alguns anos antes da fecundação. Alguns estudos 

mostram que de facto há uma maior incidência do SD quando os pais 

estiverem expostos a radiações.  

 Os agentes químicos, podem determinar mutações genéticas, tais como 

o alto teor de flúor e a poluição atmosférica. 

 A Imunoglobina e a tiroglobina quando aparecem em elevadas 

quantidades no sangue materno provocam um aumento de anticorpos que 

estão associados ao avançar da idade da mãe.  

 Por último, os especialistas pensam que uma hipovitaminose 

(deficiências vitamínicas) poderá favorecer o aparecimento de uma alteração 

genética. 
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     2.3 – Psicomotricidade 
 

A Psicomotricidade (PM) refere-se ao movimento humano. É através do 

movimento que as pessoas transmitem emoções, sentimentos e comunicam as 

suas descobertas e criações.  

A PM é concebida como uma ciência que contém conceitos teóricos e 

aplicações práticas de várias ciências, que convergem os seus interesses no 

estudo do movimento, com o objectivo de dar qualidade de vida ao ser 

humano.  

Assim sendo, a PM pelo seu carácter inter e transdisciplinar tem vindo 

apresentar conquistas significativas, com a abertura de novos espaços na vida 

quotidiana – em resposta às exigências sociais de melhoria da qualidade de 

vida – conceito este em sí mesmo transformador e transformável. A exemplo 

disso, por imperativo da vida sedentária e/ou do desgaste físico e mental do 

trabalho, as actividades de lazer e recreação, de reeducação psicomotora, na 

actualidade, fazem parte da vida adulta, e mesmo do ambiente de trabalho. 

 

PM é a ciência da educação que educa o movimento ao mesmo tempo 

que põe em jogo as funções da inteligência. O movimento é o deslocamento de 

qualquer objecto, e na PM o importante não é o movimento do corpo como o de 

qualquer outro objecto, mas a acção corporal em si, a unidade bio-psico-motora 

em acção. 

A PM está associada à afectividade e à personalidade, porque o 

indivíduo utiliza o seu corpo para demonstrar o que sente e uma pessoa com 

problemas motores passa a ter problemas de expressão. A reeducação 

psicomotora lida com a pessoa como um todo, porém com a atenção mais 

orientada para a motricidade. 

 

 Não pretendendo realçar a automatização, a eficácia e a destreza 

motora, o rendimento motor ou a eficácia motora, a PM pretende transformar o 

corpo num instrumento de acção sobre o mundo e num meio de relação e 

expressão com os outros. 
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 Para Ajuriaguerra, segundo Mello (1989), a psicomotricidade é “a 

realização do pensamento através do acto motor preciso, económico e 

harmonioso”. 

 A PM compreende no fundo, uma mediação corporal e expressiva, na 

qual o reeducador (professor especializado) ou terapeuta, estuda e compensa 

condutas motoras inadequadas e inadaptadas em diversas situações 

geralmente ligadas a problemas de comportamento, de desenvolvimento e 

maturação psicomotoras, de aprendizagem e de âmbito psico-afectivo 

(Fonseca, s/d). 

A aprendizagem inclui sempre o corpo, porque inclui o prazer, e este 

está no corpo, sem o qual o prazer desaparece. A participação do corpo no 

processo de aprendizagem dá-se pela acção (principalmente nos primeiros 

anos) e pela representação.  

A função motora, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento 

afectivo estão intimamente ligados no indivíduo, e a psicomotricidade quer 

justamente destacar a relação existente entre a motricidade, a mente e a 

afectividade. 

 Neste sentido, Bagatini (2002, pp.67) refere que a PM é a “educação do 

movimento ao mesmo tempo que se desenvolve a inteligência”. 

 

De acordo com o Ministério da Educação e do Desporto (MEC) e da 

Secretaria de Educação Especial (MEC/SEE, 1993 cit. por Fonseca, s/d), a PM 

é a integração das funções motoras e mentais, sob o efeito do desenvolvimento 

do sistema nervoso, destacando as relações existentes entre a motricidade, a 

mente e a afectividade do indivíduo.  

 

 Em termos esquemáticos, a PM segundo Fonseca (s/d) tem por 

finalidade: 

1. Mobilizar e reorganizar as funções psíquicas emocionais e relacionais; 

2. Aperfeiçoar a conduta consciente e o acto mental (input, elaboração e 

output); 
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3. Elevar as sensações e as percepções a níveis de consciencialização, 

simbolização e conceptualização; 

4. Harmonizar e maximizar o potencial motor, afectivo-relacional e 

cognitivo, ou seja, o desenvolvimento global da personalidade, a 

capacidade de adaptabilidade social e a modificabilidade estrutural do 

processamento da informação do indivíduo; 

5. Reformular a harmonia e o equilíbrio das relações entre a esfera do 

psíquico e a esfera do motor, com a finalidade de promover a 

adaptabilidade a novas situações. 

 

Em suma, a PM procura aprofundar a interacção de duas componentes 

importantes do comportamento humano (Núcleo de Estudos e Observação em 

Psicomotricidade (NEOPRAXIS), 2002): 

• A Motricidade, entendida como um sistema dinâmico que 

subentende a organização de um equipamento neurobiológico sujeito a um 

desenvolvimento e a uma maturação; 

• O Psiquismo, entendido como o funcionamento de uma 

actividade mental composta de dimensões sócio-afectivas e cognitivas. 

 

Segundo Fonseca (1989), a intervenção em PM deve ser normalmente 

precedida de uma Observação Psicomotora, com base na aplicação de uma 

Bateria Psicomotora (BPM), na qual o reeducador ou o terapeuta deve apurar 

dinamicamente um Perfil Psicomotor Intra-Indivídual (PPI) ou um inventário das 

possibilidades e dificuldades psicomotoras nos seguintes factores: Tonicidade, 

Equilíbrio, Lateralidade, Noção de Corpo, Estrutura espácio-temporal, Praxia 

Global e Praxia Fina. A partir do PPI, deve-se elaborar um Plano 

Individualizado com o objectivo de compensar e modificar o potencial 

psicomotor, pois só neste quadro conceptual se podem perspectivar as 

indicações e as aplicações da PM. 
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     2.4 – Desenvolvimento Psicomotor 
 

Desenvolvimento Psicomotor (DPM) é a interacção existente entre o 

pensamento, consciente ou não, e o movimento efectuado pelos músculos, 

com ajuda do sistema nervoso (Conceição, 1984 cit. por Fonseca, 2003). 

Desse modo, cérebro e músculos influenciam-se e educam-se, fazendo com 

que o indivíduo evolua, progredindo no plano do pensamento e da motricidade.  

O desenvolvimento humano implica transformações contínuas que 

ocorrem através da interacção dos indivíduos entre si e entre os indivíduos e o 

meio em que vivem.  

Harlow e Bromer (1942 cit. por Fonseca, 1995), demonstraram que o 

córtex motor exerce uma função determinante em todas as funções de 

aprendizagem, sendo as relações entre psicomotricidade e aprendizagem 

efectivamente inter-relacionadas em termos de desenvolvimento 

psiconeurológico. 

As diferentes fases do desenvolvimento motor têm grande importância, 

pois colaboram para a organização progressiva das restantes áreas, tal como a 

inteligência. Isto não é menos verdadeiro para a criança com deficiência 

mental. Quanto mais dinâmicas forem as experiências da criança deficiente, a 

partir da sua liberdade de sentir e de agir, através de brincadeiras e jogos, 

maiores serão as possibilidades de enriquecimento psicomotor. O 

desenvolvimento motor da criança com DM obedece à mesma sequência 

evolutiva das fases de desenvolvimento da criança normal, porém de forma 

mais lenta (Conceição, 1984 cit. por Fonseca, s/d). 

O movimento é um factor determinante do DPM, na medida em que a 

evolução da motricidade não resulta apenas da maturação a partir da 

componente hereditária mas consubstancialmente da assimilação de 

influências do próprio meio exterior. Desta forma, o movimento constitui um 

veículo de adaptação ao mundo exterior (Fonseca, 1992). 

Analisando o processo evolutivo do ser humano, percebe-se que há dois 

momentos interessantes: inicialmente, as aprendizagens, ou seja, o método de 

estabelecer conexão entre certos estímulos e determinadas respostas para 
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aumentar a adaptação do individuo ao ambiente, ficam numa dependência 

maior dos aspectos internos, isto é, da maturação do sistema nervoso central 

(SNC); em seguida, as aprendizagens dependem mais das informações 

provenientes do meio externo que são captadas pelos órgãos sensoriais. 

Portanto, há uma íntima relação entre as influências internas e externas, 

criando a necessidade da integridade do SNC e subsídios para o 

estabelecimento de conexões com os estímulos ambientais. 

A importância de um adequado desenvolvimento motor está na íntima 

relação desta condição com o desenvolvimento cognitivo. A cognição é 

compreendida como uma interacção com o meio ambiente, referindo-se a 

pessoas e objectos. 

Segundo a teoria Piagetiana, para o desenvolvimento dos processos 

mentais superiores, a criança passa por 3 períodos, sendo estes: 1º - Período 

sensório-motor (0 a 2 anos); 2º - Período da inteligência representativa, que 

conduz às operações concretas (2 a 12 anos); e 3º - Período das operações 

formais ou proposicionais ( a partir dos 12 anos).  

Dentro do período sensório-motor, há duas sub-fases, sendo a primeira 

a relação da centralização do próprio corpo e a segunda, a objectivação e 

especialização dos esquemas de inteligência prática. Este período desenvolve-

se através de seis estágios.  

• Estágio 1:estagio relacionado com as respostas reflexas, as quais Piaget 

não considera como respostas isoladas, mas sim integradas nas 

actividades espontâneas e totais do organismo (0 a 1 mês).  

• Estágio 2: Aparecimento dos primeiros hábitos que ainda não significam 

inteligência, posto que não possuem uma determinação de meio e fim (1 

a 4 meses).  

• Estágio 3: Começo da aquisição da inteligência, que aparece geralmente 

entre o quarto e quinto mês, onde começa a aparecer o 

desenvolvimento da coordenação da visão e preensão (4 a 8 meses).  

• Estágio 4 e 5: A inteligência sensório-motora prática vem permitir à 

criança uma finalidade nos seus actos. Em seguida, procura novos 
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meios diferentes dos esquemas de assimilação que ela já conhecia (8 a 

12 meses e 12 a 18 meses).  

• Estágio 6: Estágio de transição para o início do simbolismo, que para 

Piaget, só começa aos dois anos, permitindo abandonar os simples 

tateios exteriores e materiais, em favor de combinações interiorizadas 

(18 a 24 meses). 

 

O desenvolvimento psicomotor abrange o desenvolvimento funcional de 

todo o corpo e das suas partes. Geralmente este desenvolvimento está dividido 

em vários factores psicomotores. Segundo Fonseca (1995), apresenta 7 

factores, que são a tonicidade, o equilíbrio, a lateralidade, a noção corporal, a 

estruturação espácio-temporal e praxias fina e global.  

 

Tonicidade  

A tonicidade, que indica o tónus muscular, tem um papel fundamental no 

desenvolvimento motor, é ela que garante as atitudes, a postura, as mímicas, 

as emoções, de onde emergem todas as actividades motoras humanas. 

 

Equilíbrio  

O equilíbrio reúne um conjunto de aptidões estáticas (sem movimento) e 

dinâmicas (com movimento), abrangendo o controle postural e o 

desenvolvimento das aquisições de locomoção. O equilíbrio estático 

caracteriza-se pelo tipo de equilíbrio conseguido em determinada posição, ou 

pela capacidade de manter uma determinada postura sobre uma base. O 

equilíbrio dinâmico é aquele que o corpo consegue manter em movimento, 

determinando sucessivas alterações da base de sustentação.  

 

Lateralidade  

A lateralidade traduz-se pelo estabelecimento da dominância lateral da 

mão, olho e pé, do mesmo lado do corpo.  

A lateralidade corporal refere-se ao espaço interno do indivíduo, 

capacitando-o a utilizar um lado do corpo com maior desembaraço ou destreza. 
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O que geralmente acontece, é confundir a lateralidade com a noção de 

direita e esquerda, que está envolvida com o esquema corporal. A criança pode 

ter a lateralidade adquirida, mas não saber qual é o seu lado direito e 

esquerdo, ou vice-versa. No entanto, todos os factores estão intimamente 

ligados, e quando a lateralidade não está bem definida, é comum ocorrerem 

problemas na orientação espacial, dificuldade na discriminação e na 

diferenciação entre os lados do corpo e incapacidade de seguir a direcção 

gráfica.  

A lateralidade manual surge no fim do primeiro ano de vida, mas só se 

estabelece fisicamente por volta dos 4-5 anos.  

 

Noção Corporal  

A formação do "eu", isto é, da personalidade, compreende o 

desenvolvimento da noção ou esquema corporal, através do qual a criança 

toma consciência de seu corpo e das possibilidades de expressar-se por seu 

intermédio.  

A noção do corpo em PM não avalia a sua forma ou as suas realizações 

motoras, procura outra linha da análise que se centra mais no estudo da sua 

representação psicológica e linguística e nas suas relações inseparáveis com o 

potencial de alfabetização. 

Este factor resume dialecticamente a totalidade do potencial de 

aprendizagem, não só por envolver um processo perceptivo multisensorial 

complexo, como também por integrar e reter a síntese das atitudes afectivas 

vividas e experimentadas.  

 

Estruturação espácio-temporal 

A estruturação espácio-temporal decorre como organização funcional da 

lateralidade e da noção corporal, uma vez que é necessário desenvolver a 

consciencialização espacial interna do corpo antes de projectar o referencial 

somatognósico no espaço exterior (Fonseca, 1995).  

Este factor emerge da motricidade, da relação com os objectivos 

localizados no espaço, da posição relativa que ocupa o corpo, enfim das 
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múltiplas relações integradas da tonicidade, do equilíbrio, da lateralidade e do 

esquema corporal. 

A estruturação espacial leva à tomada de consciência pela criança, da 

situação do seu próprio corpo num determinado meio ambiente, permitindo-lhe 

consciencializar-se do lugar e da orientação no espaço que pode ter em 

relação às pessoas e objectos.  

 

Praxia Global 

Praxia é por definição a capacidade de realizar uma movimentação 

voluntária pré-estabelecida como forma de alcançar um objectivo. A praxia 

global está relacionada com a realização e a automatização dos movimentos 

globais complexos, que se desenrolam num determinado tempo e que exigem 

a actividade conjunta de vários grupos musculares.  

 

Praxia Fina 

A praxia fina compreende todas as tarefas motoras finas, onde associa a 

função de coordenação dos movimentos dos olhos durante a fixação da 

atenção, e durante a fixação da atenção e manipulação de objectos que 

exigem controlo visual, além de abranger as funções de programação, 

regulação e verificação das actividades apreensivas e manipulativas mais finas 

e complexas. 

Crianças que têm transtornos na coordenação dinâmica manual 

geralmente têm problemas óculo-manuais, apresentando inúmeras dificuldades 

no desenhar, recortar, escrever, ou seja, em todos os movimentos que exijam 

precisão na coordenação olho/mão.  
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2.5. Desenvolvimento Motor do Indivíduo com SD 
 

A sequência de desenvolvimento da criança com SD geralmente é 

bastante semelhante à de crianças sem o síndrome, e as etapas e os grandes 

marcos são atingidos, embora com um ritmo mais lento (Fonseca, 1995 e 

Escribá, 2002). Chen (2002) refere mesmo que 100% da população portadora 

de SD apresenta atraso no DPM. 

Esta demora para adquirir determinadas habilidades pode prejudicar as 

expectativas que a família e a sociedade tenham da pessoa com SD. Durante 

muito tempo estas pessoas foram privadas de experiências fundamentais para 

o seu desenvolvimento porque não se acreditava que eram capazes de evoluir. 

Todavia, actualmente, com facilidade aceitamos que crianças e jovens com 

Síndrome de Down podem alcançar estágios muito mais avançados de 

raciocínio e de desenvolvimento. 

 

Segundo Escribá (2002), é possível, com base em diversos trabalhos, 

identificar um conjunto de características do DPM comuns à grande maioria 

dos jovens com SD. 

Duas das características principais da Síndrome de Down, e que afecta 

directamente o desenvolvimento psicomotor, é a hipotonia generalizada e a 

hiperlaxidez das articulações, presentes desde o nascimento e que provocam 

problemas ao nível do controlo da cabeça, da marcha bem como ao nível da 

motricidade fina (Sampedro et al., 1997; Abellán et al., 2002 e Escribá, 2002). 

Esta hipotonia generalizada, origina-se no sistema nervoso central, e 

afecta toda a musculatura e a parte ligamentar da criança. Com o passar do 

tempo, a hipotonia tende a diminuir espontaneamente, mas ela permanecerá 

presente por toda a vida, em graus diferentes.  

A aquisição da marcha e a manutenção de uma postura adequada, são 

dois elementos-chave da coordenação dinâmica geral e que nos indivíduos 

com SD se encontram afectadas fruto do baixo tónus muscular (Escribá, 2002). 

Para o mesmo autor, uma das características físicas/morfológicas que 

pode influenciar a actividade motora grossa e, mais especificamente, a 
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coordenação dinâmica geral é a tendência para a obesidade e o excesso de 

peso.  

 Relativamente à coordenação óculo-manual, esta é afectada na 

perspectiva de Zausmer (1993) e Escribá (2002) pelos problemas causados 

pelo SD a nível das áreas sensoriais, nomeadamente sobre a visão (nistágmos, 

cataratas ou estrabismo), e à configuração inconfundível da mão (dedos curtos, 

polegar a apontar para baixo e dedo mínimo curvado para dentro). Para 

Sampedro e colaboradores (1997), a configuração anormal da mão, tem 

repercussões negativas ao nível da motricidade fina. 

 O equilíbrio estático e dinâmico é outra característica que as crianças 

com SD revelam inevitáveis dificuldades (manter-se de pé sobre um pé, saltar 

a pé coxinho ou caminhar sobre um banco estreito) (Sampedro e 

colaboradores, 1997 e Escribá, 2002).  

 Segundo Zausmer (1993 cit. por Escribá, 2002), é no equilíbrio que os 

indivíduos com SD revelam maiores limitações relativamente a outros factores 

psicomotores, sendo a hipotonia generalizada o principal responsável por esta 

constatação. 

 Segundo Abellán e colaboradores (2002), a precisão e a rapidez motora 

são outros dois factores que caracterizam o DPM da grande maioria dos jovens 

com SD, uma vez que, quer a visão quer o controlo da força aplicada, 

influenciam o lançamento de objectos. Estes objectos acabam por ser lançados 

sem direcção e sem a força adequada.  

 O mesmo autor, refere ainda que as crianças com SD revelam limitações 

ao nível da orientação espacial em relação a si mesmo, aos outros, aos 

objectos e ao espaço envolvente.  

 No que diz respeito à noção do corpo, esta depende da exploração do 

meio envolvente e da percepção dos estímulos daí provenientes. As limitações 

que nela possam surgir, devem-se aos problemas de equilíbrio e baixo tónus, 

essenciais para a exploração do meio. 

 Quanto à estruturação espaço-temporal, são observados atrasos quando 

é pretendido reproduzir estruturas rítmicas. 
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 Em suma, se as crianças portadoras de SD forem sujeitas a um 

programa de intervenção precoce adaptado às suas necessidades, poderão ver 

atenuadas as diferenças quando comparadas com outras crianças (Sampedro 

et al., 1997 e Escribá, 2002). 

 

Por tudo isto atrás referido, pensamos que o trabalho psicomotor deve 

enfatizar os seguintes aspectos:  

• O equilíbrio e a coordenação de movimentos; 

• A estruturação do esquema corporal; 

• A orientação espacial; 

• O ritmo; 

• A sensibilidade; 

• Os hábitos posturais; 

• Os exercícios respiratórios. 

 

Todos estes aspectos devem ser trabalhados dentro de actividades que 

sejam fundamentalmente interessantes para a criança. A utilização da 

brincadeira e dos jogos com regras é fundamental para que a criança tenha 

uma participação proveitosa e motivante no trabalho de estimulação, tendo 

consequentemente um melhor desempenho. 

A criança com Síndrome de Down deve participar em brincadeiras na 

areia e na água, para estimulação de sua sensibilidade. Também na água 

podem ser realizados exercícios respiratórios de sopro e de submersão.  

Outras actividades comuns na infância também beneficiam o 

desenvolvimento psicomotor e global: saltar à corda, jogos de imitação, 

brincadeiras de roda, subir árvores, caminhadas longas, uso de brinquedos no 

parque como o baloiço e o escorrega.  

Posteriormente, a criança deve ter acesso às práticas desportivas, 

iniciando-se no desporto através da exploração e manuseamento dos materiais 

e participando depois de uma forma progressiva nos jogos em grupo, de 

preferência sempre com orientação adequada. 
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2.6. Actividade Física 
 

Neste ponto, iremos abordar a actividade física (AF). Tentaremos 

explicar o que é de facto a actividade física e realçar os seus benefícios 

enquanto prática regular. Sabendo que a AF não só ajuda a prevenir como é 

também importante na recuperação de muitas doenças e terminaremos com 

uma breve visão acerca da sua manifestação em Portugal. 
 

O homem é um animal e todos os animais têm padrões de vida para os 

quais a Natureza os fez. Quando se afastam desses comportamentos entram 

em sofrimento, afastam-se da saúde, da qualidade de vida e do seu equilíbrio 

com a mesma Natureza e aí surge a doença. Nestes padrões incluem-se 

factores tais como os alimentares e os de movimento e AF regular entre muitos 

outros (afectivos, sociais, de sono e sexuais).  

Fruto das condições de vida e do chamado progresso tecnológico e 

sócio-económico, a população está cada vez mais sedentária. Ou seja, este 

progresso que deveria constituir uma vantagem para a humanidade está a 

revelar-se como fonte de doença por estar a ser mal utilizado. 

Quando se analisa a importância da AF na saúde, há que fazê-lo numa 

dupla perspectiva:  

• A importância da AF para manutenção da saúde, ou seja para evitar o 

aparecimento de doenças várias – A isto chama-se prevenção primária; 

• A importância da AF em quem já tem diversos problemas ou doenças, 

evitando que se agravem ou mesmo para auxiliar à sua recuperação – a isto 

chama-se prevenção secundária. 

 

Com efeito, desde as pessoas com hipertensão arterial às que sofreram 

de enfarte do miocárdio, dos diabéticos aos asmáticos, passando pelos obesos 

às pessoas com osteoporose, para apenas citar alguns exemplos das doenças 

mais frequentes, o seu esquema de tratamento não pode ser considerado 

completo se não incluir um programa de AF adequada.  
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2.6.1 – O que é actividade física e o desporto? 

 

Actividade física e desporto são conceitos diferentes embora parecidos: 

o primeiro é mais abrangente que o segundo. 

• Pode considerar-se que AF é tudo aquilo que implica movimento, força 

ou manutenção da postura corporal contra a gravidade e se traduz num 

consumo de energia. Este conceito é muito abrangente e mostra que o 

espectro da AF é muito vasto, quer em termos do tipo desta, quer da sua 

intensidade. Logo, pode-se praticar AF sem se praticar desporto. Como se 

costuma dizer: "ser desportista é uma opção; ser activo é uma necessidade". 

• O conceito de desporto já implica regras, jogo, competição, mesmo que 

seja só de lazer ou recreação. Com excepção daqueles desportos em que não 

se pratica actividade física, como o xadrez, por exemplo, pode-se dizer que 

todos os desportos implicam actividade física, mas nem toda a actividade física 

implica a prática de desporto. 

Por outro lado, a AF é definida “como um desenvolvimento da aptidão 

física e motora, dos desempenhos motores fundamentais e padrões, assim 

como desempenhos na água, na dança, em jogos individuais e em grupo e o 

desporto” (Winnick, 1990 p.9). 

 

A actividade física pode ser classificada em dois grandes grupos: AF 

espontânea e AF organizada, também chamada estruturada ou formal. Cada 

tipo tem as suas vantagens e limitações (Barata, s/d). 

• AF espontânea é aquela que está integrada nos hábitos de vida diária: 

deslocações a pé, subir escadas, passatempos ou profissões fisicamente 

activas, levar os filhos ou os animais a passear. As suas vantagens são: estar 

sempre acessível, podendo ser praticada todos os dias e a qualquer momento 

do dia; não obrigar a custos económicos significativos, nem a deslocações aos 

locais da sua prática pois em qualquer lugar se pode caminhar, subir escadas 

ou fazer certos exercícios. As suas limitações são não desenvolver ao máximo 

as várias capacidades físicas, devido à sua baixa intensidade e ao facto de não 

trabalhar as várias componentes da chamada condição física. 
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• AF organizada é a que se pratica em clubes desportivos, ginásios e 

instituições afins. Requer mais condições mas traz benefícios adicionais em 

relação à primeira. As suas vantagens e limitações são as inversas em relação 

à actividade física espontânea. 

 
 
2.6.2 – Efeitos benéficos da actividade física regular: 

 

São muitas as vantagens que decorrem da prática regular de actividade 

física e não se limitam ao controle do peso nem aos benefícios 

cardiovasculares. A tabela que se segue apresenta as principais vantagens 

para a saúde em ser fisicamente activo. 

 

Efeitos Benéficos da Prática de Actividade Física Regular 

Melhora a pressão arterial 

Previne as doenças das artérias coronárias 
Nas doenças 

Cardiovasculares 
Melhora o Colesterol e outras gorduras do sangue 

Fundamental no controle do peso Nas doenças 

Metabólicas Fundamental na prevenção da diabetes 

Evita a osteoporose 

Músculos ficam mais fortes 

Postura mais correcta 

No sistema 

Locomotor 

Previne e melhora as dores crónicas das costas 

Melhora a capacidade de lutar contra as infecções 
Na Imunidade 

Menos cancros (da mama, do cólen) 

Mais auto-estima e auto-confiança 

Combate e evita a ansiedade 

Descarrega o stress 

Previne e ajuda a tratar a depressão 

Melhora certas capacidades intelectuais 

Na Saúde  

Psicológica 

Promove a socialização 
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Pode auxiliar na luta contra a droga 

Importante no crescimento bio-psico-social 

Aumenta o reportório psico-motor 
No Desenvolvimento 

Infantil 
Melhora o rendimento escolar 

Aumenta a capacidade funcional para as tarefas 

da vida diária 
Na Qualidade de  

Vida 
Gera sensação de bem-estar 

Tabela 2 – Efeitos Benéficos da Prática de Actividade Física Regular (Adaptado de Barata, s/d) 

 

2.6.3 – Actividade Física Mínima Recomenda: 
 

Durante muitos anos, os promotores da saúde e do exercício utilizaram 

recomendações para a melhoria da aptidão cardiovascular que incluíam 

exercícios bastante intensos, mobilizando grandes massas musculares, de 

modo contínuo durante um mínimo de 20 minutos a grande intensidade 

(equivalente a 60-80% da frequência cardíaca máxima). Infelizmente, este nível 

de exercício provou ser muito difícil de atingir para a maioria das pessoas, o 

que levou muitas delas a continuar sedentárias. 

As mais recentes recomendações dos E.U.A. e do Reino Unido são para 

a prática regular de actividade física de intensidade moderada. Este tipo de 

actividade física, equivalente à marcha rápida, é supostamente realizável por 

uma percentagem muito maior da população, pois pode ser facilmente 

incorporado nas actividades diárias, além de ser fisicamente menos exigente. 

Um passeio diário de 20 minutos em marcha rápida conduz a uma melhoria da 

aptidão cardiovascular, além de proporcionar outros benefícios para a saúde 

física e mental na grande maioria das pessoas.  

As recomendações actuais salientam a importância da marcha rápida 

durante 30 minutos, na maioria ou em todos os dias da semana.  

Actividade física variada no tipo e na intensidade melhora vários 

componentes da saúde e da aptidão física. Por exemplo, um passeio à hora do 

almoço, embora não seja suficientemente intenso para melhorar a aptidão 

cardiovascular, pode ser um bom intervalo no trabalho, melhorar o humor e 

reduzir o stress, contribuindo também para um melhor controlo do peso.  
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Para as pessoas que não gostam ou não podem praticar exercício 

formal, evitar ou reduzir o tempo dispendido em tarefas sedentárias como ver 

televisão pode ser igualmente útil. O simples facto de ficar de pé durante uma 

hora em vez de estar sentado a ver televisão, se praticado todos os dias, 

poderá conduzir à perda de 1 a 2kg de gordura por ano.  

De modo a que todas as partes do corpo possam tirar maior benefício, 

são necessários vários tipos de exercícios de fortalecimento e de alongamento. 

Isto é particularmente importante para as pessoas mais idosas. 

A recomendação da prática de exercício de intensidade moderada não 

exclui os benefícios extra obtidos por actividades mais intensas, 

nomeadamente no que toca à melhoria da saúde cardiovascular e do 

metabolismo da glicose. No entanto, a maioria das pessoas precisará de vários 

meses de prática até conseguir atingir esses níveis de intensidade. 

 

 

2.6.4 – Actividade Física em Portugal 
 

Portugal é o país da União Europeia que tem os piores índices de 

actividade física quer espontânea, quer organizada, ou seja, somos o povo 

fisicamente menos activo da União Europeia (Barata, s/d). Isto quer dizer que, 

num país pobre como o nosso, continuamos a desperdiçar o baixo investimento 

nesta prática, a qual dá grandes dividendos, não só de qualidade de vida como 

económicos, quer à escala individual, quer à escala dos vários sistemas de 

saúde, privados ou estatais, quer, em última análise, à escala do próprio país. 

Embora alguns estudos possam comprovar que durante esta última 

década a prática do exercício físico tenha aumentado ligeiramente, o facto é 

que Portugal permanece entre os países que apresentam as mais baixas 

frequências de exercício físico (Corredeira, 2001). 

Se toda a população fosse mais activa, e não estamos a falar de todos 

serem desportistas mas de pelo menos todos andarem 30 minutos por dia, os 

portugueses eram mais felizes, tinham melhor saúde, melhor qualidade de vida 

e mais prazer e o país poupava muitos milhões de contos em hospitalizações, 
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comparticipações de medicamentos e outras despesas de saúde, relacionados 

com as doenças devidas ao sedentarismo, recursos esses que poderiam ser 

canalizados para outras necessidades.  

Poupava-se também muito sofrimento, muita invalidez e muitas mortes. 

Reverter este estado de coisas, passa por macro-intervenções político-sociais 

e económicos, quer ao nível do poder central como também local, mas também 

ao nível das empresas, das escolas e por intervenções a nível das 

comunidades mais pequenas, sobretudo das famílias, onde tudo deve 

começar.  

Assim, deve-se encorajar os jovens da nossa sociedade a adoptar uma 

actividade física regular durante a infância, de modo a que essa actividade se 

reflicta como uma base adquirida para a adopção de um estilo de vida saudável 

e uma diminuição do risco de doenças crónicas na vida adulta (Montoye, 1989 

cit. por Corredeira, 2001). 

Nestes planos será fundamental englobar a terceira idade pois os 

estudos científicos têm revelado que nunca é tarde demais para (re)começar a 

praticar e que em todas as idades há potencial biológico para ganhar com a 

sua prática.  

 

 

2.7. Actividade Física para o Indivíduo Deficiente 
 

 No ponto actual iremos tentar demonstrar como a actividade física pode 

ser benéfica para o indivíduo com deficiência, entre os quais o indivíduo com 

SD.  

 

A AF esteve sempre associada à história da Humanidade, enquanto 

elemento da cultura (Bouchard, 1995). Ela tem sido um factor importante na 

qualidade de vida do ser humano ao longo dos tempos.  

Segundo Gauvin et al. (1992, cit. por Maia, 2002), a AF é definida como 

um movimento do corpo executado pelos músculos estirados do qual resulte 

um aumento do dispêndio de energia.  
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Relativamente aos indivíduos com DM, Dahms et al. (1989, cit. por Maia, 

2002) menciona que as participações em actividades podem influenciar os 

meios reabilitativos destes indivíduos. 

 Para Rintala (1995), os benefícios de uma boa condição 

cardiorespiratória não deverão ser restritos a pessoas com deficiência. 

Segundo a nossa perspectiva, numerosos riscos de saúde estão associados a 

estilos de vidas sedentárias, estando por sua vez os riscos aumentados para 

pessoas com DM, devido aos baixos níveis de AF e a uma tendência para a 

obesidade. 

 A obesidade parece, por isso, ser um factor de risco para os indivíduos 

com SD. Muitas vezes, ela é provocada por dois factores fundamentais: a 

ausência de uma alimentação equilibrada e pela inexistência de AF. 

 Segundo Miller (1995), muitas investigações na área da reabilitação 

verificaram que indivíduos com incapacidades, na ausência de exercício físico, 

poderão ser mais susceptíveis à obesidade, à hipertensão, à osteoporose, a 

um nível elevado de colesterol e a diabetes. Podemos ainda considerar que na 

ausência de exercício físico vários são os perigos para a saúde que poderão 

ocorrer, tais como: a redução da capacidade de certas funções vitais do nosso 

organismo, a obesidade, o aumento de risco de contrair doenças, a redução da 

resistência, a fadiga em geral e até alguma propensão ao aparecimento de 

vícios prejudiciais à saúde (Nunes, 1999). 

 

 Para Painter e Blackburn (1988, cit. por Rimmer, 1994), o exercício físico 

regular e uma melhoria da aptidão física poderão proporcionar a pessoas com 

DM, a redução dos riscos anteriormente apontados, assim como melhorar os 

níveis de independência e os desempenhos para actividades diárias com 

menos fadiga. 

 Com isto, podemos verificar que a realização habitual de actividade 

física poderá proporcionar vantagens aos indivíduos com DM a vários níveis, 

desde o desenvolvimento físico até ao desenvolvimento cognitivo, passando 

mesmo por uma oportunidade de ajuda a nível da integração social. 
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 Através da “Carta Europeia do Desporto para Todos: as Pessoas 

Deficientes” do Concelho da Europa (1998), podemos verificar a importância 

dada ao desporto e à actividade física como um factor essencial de 

readaptação e de integração. 

 Em 1983, a própria ONU afirmou o reconhecimento, por parte da 

sociedade humana, da importância do desporto para as pessoas deficientes. 

 Para Ferreira (1993), o desporto é um meio óptimo para tirar o deficiente 

da sua inactividade e fraca iniciativa. 

 Estamos aqui perante vários testemunhos de como a actividade física e 

o desporto, são meios óptimos para promover s um estilo de vida mais 

saudável às pessoas deficientes da nossa sociedade.  

Mas então quais são afinal as vantagens que a actividade física pode 

trazer aos indivíduos deficientes? Segundo Potrich (1983, cit. por Bagatini, 

2002), o desporto e a actividade física para os deficientes visam: 

 Desenvolver as potencialidades organo-funcionais; 

 Compensar as deficiências; 

 Favorecer a motricidade; 

 Proporcionar vivências de sucesso; 

 Elevar a tolerância às frustrações; 

 Melhorar a auto-confiança; 

 Prevenir contra deficiências secundárias; 

 Reactivar física e psicologicamente o indivíduo. 

E mais concretamente para as pessoas que se movimentam em cadeiras de 

rodas, Potrich (1997, cit por Bagatini, 2002) refere ainda para além dos 

objectivos já mencionados, outros objectivos tais como: 

 Favorecer a autonomia locomotora na cadeira de rodas; 

 Aperfeiçoar a técnica de manejo da cadeira de rodas; 

 Estimular as funções do tronco e dos membros superiores; 

 Promover a iniciação e o aperfeiçoamento desportivo em cadeira de 

rodas. 
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Tal como nos diz Tavares (2001), nos últimos tempos a componente 

desportiva para crianças e jovens deficientes tem vindo a assumir um lugar de 

destaque na sociedade em geral, isto porque para além dos benefícios 

terapêuticos, os benefícios sociais são também evidentes, proporcionando ao 

público espectáculos desportivos de grande qualidade. 

Zuhrt (1983) define a actividade física como uma actividade com efeito 

biológico, com movimentos que melhoram a performance do corpo, reduzindo o 

cansaço e estimulando positivamente o crescimento. Esses movimentos de 

que nos fala Zuhrt, são vistos por Bagatini (1987) como o instrumento mais 

produtivo e refinado para a socialização/integração do homem. 

 Também Sanchez e Vicente (1988), comprovam a importância dos jogos 

desportivos nesta população, visto que o desporto e a actividade física 

permitem a estes indivíduos canalizar melhor os seus instintos, encontrar a sua 

personalidade e superar com mais facilidade as suas dificuldades de relação 

com o meio, pais, irmãos e amigos, já que graças ao desporto e à actividade 

física, se consideram importantes e capazes. 

 O desporto e a actividade física melhoram portanto o equilíbrio 

psicológico do deficiente e ajudam-no a relacionar-se com o mundo exterior, 

promovendo o desenvolvimento de mais actividades mentais e éticas, 

essenciais no seu desenvolvimento. 

 Por tudo isto, e como nos diz Rosadas (1989), a actividade física para o 

deficiente, precisa de ser bastante incentivada pelos pais, amigos, professores 

e técnicos nesta área tão rica e diversificada. Para o mesmo autor, a actividade 

física e o desporto deve ser “estendido” ao deficiente de forma integradora e 

não separatista.  
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2.8.Observação do Comportamento 
 

 Segundo Damas e Ketele (1985, cit. por Nunes, 1998), os fenómenos 

mais banais são os mais desconhecidos e os mais desprezados, uma vez que 

enquanto o homem vulgar julga saber bem o que é a observação, o cientista 

sabe que este processo é excepcionalmente complexo. 

 Para Rosado (1997), a análise de movimentos refere-se ao processo em 

que o professor observa sistematicamente as respostas dos alunos e com base 

nessa observação identifica as diferenças entre as respostas desejadas e as 

respostas efectivas. 

 O homem sempre observou ao longo dos tempos. Observou os 

acontecimentos, os fenómenos naturais, o comportamento dos outros homens 

e dos restantes animais contudo, a observação enquanto técnica metodológica 

só surgiu apenas nos finais do séc. XIX (Brito, 1998). 

  

Em qualquer sistema de observação de comportamentos ou de 

interacção, encontram-se segundo Piéron (1999) três condições essenciais: 

• Ser mais descritivo e menos avaliador; 

• Tratar coisas que podem ser medidas e repartidas em categorias; 

• Ocupar-se mais de comportamentos ou de acções limitadas e menos de 

conceitos amplos. 

Esse sistema de observação tem que responder, segundo o mesmo 

autor, a várias exigências fundamentais: 

• Ser válido; 

• Ser exaustivo; 

• As suas categorias têm que ser mutuamente exclusivas. 

Para Piéron (1999), um sistema de observação, implica várias opções 

sucessivas. Primeiro começa-se pela definição conceptual dos 

comportamentos que se têm de observar. Depois de definidos, ilustram-se com 

exemplos que permitam passar de um universo teórico para a realidade prática, 

e que permitam facilitar a identificação e classificação dos comportamentos que 

se têm de observar. 
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     3.1 – Objectivos 
 

 3.1.1 – Objectivos Gerais 

• Contribuir para o desenvolvimento psicomotor da aluna com Síndrome 

de Down. 

• Aumentar as capacidades organo-funcionais da aluna com SD; 

 

3.1.2 – Objectivos Específicos 

• Desenvolver a sua tonicidade; 

• Melhorar os níveis de equilíbrio; 

• Desenvolver a sua lateralidade; 

• Desenvolver a sua noção corporal; 

• Explorar e desenvolver a sua motricidade; 

• Elevar a sua tolerância às frustrações. 

 

 

 

     3.2 – Hipóteses 

 

H1: A actividade física contribui para o desenvolvimento psicomotor da aluna 

com Síndrome de Down. 

 

H2: A actividade física contribui de igual modo para a evolução dos diferentes 

factores trabalhados (Tonicidade, Equilíbrio, Lateralidade e Noção do Corpo) 

no desenvolvimento psicomotor da aluna com Síndrome de Down. 
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     4.1 – Caracterização da Amostra 
 

 Neste estudo de caso, a amostra foi constituída por uma aluna com 

Síndrome de Down integrada numa escola regular do 1º ciclo do ensino básico 

do concelho do Porto. 

 Para melhor caracterizarmos essa aluna, consultamos o seu plano 

educativo individual, e realizamos o preenchimento de uma ficha referente aos 

seus dados anamnésicos.  

 Trata-se de uma aluna com 11 anos de idade e com SD. Antes de entrar 

para a actual escola, frequentou um jardim-de-infância durante cinco anos.  

 O seu ingresso no 1º ciclo do ensino básico, aconteceu apenas quando 

a aluna tinha 7 anos, por ter sido pedido adiamento. 

 Actualmente, frequenta o 2ºano do ensino básico. Nunca mudou de 

professora e o seu comportamento é por vezes desajustado. As suas maiores 

dificuldades prendem-se com a leitura e a escrita, apresentando menos 

dificuldades a nível do cálculo. Frequenta ainda a sala de apoio especial 

existente nessa mesma escola durante 6 horas semanais.  

Quanto à sua relação com os colegas da turma, podemos referir que a 

aluna é um pouco selectiva, uma vez que se apresenta sempre entre o mesmo 

grupo de amigos. 

Relativamente às actividades ou ocupações extra curriculares, podemos 

referir que na escola apenas realiza a aula de Educação Física, enquanto que 

fora da escola, a aluna frequenta ainda o ATL. 

No que diz respeito às características do seu envolvimento familiar, é de 

salientar que os seus pais estão divorciados, sendo o pai funcionário com 

formação inferior, enquanto que a mãe está desempregada e também com 

formação inferior. Posto isto, o nível sócio económico da sua família é médio 

inferior, enquanto o seu nível sócio cultural é inferior. A aluna vive com a mãe, 

com dois irmãos, um menino com 5 anos e uma menina com 12, ambos sem 

problemas físicos ou psicológicos, e com o padrasto que está apenas junto 

com a mãe.  
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A habitação onde estes vivem é uma propriedade horizontal sem espaço 

lúdico e com três quartos. 

Podemos referir que a aluna apresenta atraso a nível da linguagem, 

frequentando por isso a terapia da fala. A nível da visão e da audição, não 

apresenta qualquer tipo de problemas. Nasceu de parto normal, pesando à 

nascença 4kg.  

A esta aluna foram aplicadas as seguintes medidas do regime educativo 

especial: a) organização de turma (reduzida); b) condições especiais de 

avaliação; c) apoio directo (6h semanal); d) plano e programa educativo 

individual. Este último foi elaborado de acordo com as  competências e 

necessidades da aluna, desenvolvido em parceria com as duas professoras 

(ensino e apoio educativo), executado em diferentes espaços da escola, 

individualmente ou em pequenos grupos, de acordo com as suas 

especificidades: actividades/tarefas de tipo fonológico, valorização da oralidade 

e treino articulatório; exercícios/tarefas de coordenação espacio/temporal e 

óculo-manual; actividades/jogos para a expansão das áreas perceptivas e 

memória; actividades para o domínio de aprendizagens específicas de leitura/ 

escrita/ matemática funcional, conhecimento e compreensão do meio ambiente 

em que se desenvolve (social, natural, tempo e fenómenos atmosféricos).  

Foi tido sempre em conta a utilização de materiais familiares 

(aprendizagens significativas); tarefas do tipo prático e concreto; mais tempo 

para a execução; uso de repetição e treino; uso de reforços e incentivos para 

relembrar; simplificação das orientações; maximizar o seu sucesso. 

 A aluna apresenta um quadro de características físicas e 

comportamentais típicas do Sindrome de Down. A sua área forte é a 

Autonomia. Apresenta déficites a nível: da socialização; motricidade, sobretudo 

na motricidade fina; linguagem expressiva com problemas articulatórios; 

cognição; concentração e memorização. 
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     4.2 – Caracterização da Escola 
 

 A intervenção deste estudo decorreu numa escola do 1º Ciclo do ensino 

básico, inserida num bairro social na cidade do Porto, dependente do Centro da 

Área Educativa (CAE) do Porto e da Direcção Regional de Educação do Norte 

(DREN). 

 A escola pertence a um agrupamento vertical. No edifício onde a aluna 

se encontra, funciona um jardim-de-infância e a escola do 1º ciclo do ensino 

básico.  

Essa escola é frequentada por cerca de 220 alunos e constituída por um 

edifício único, com dois pisos (rés do chão e 1º andar). Comporta 12 salas de 

aula, um gabinete do órgão de gestão, um gabinete de apoio educativo, uma 

sala de professores, uma sala de apoio especial, uma sala de unidade de 

intervenção especializada, uma arrecadação, uma biblioteca, uma cantina e 

quatro sanitários.  

Relativamente a instalações e material desportivo, esta instituição não 

apresenta nenhuma instalação desportiva coberta nem balneários. Por sua vez, 

possui uma grande área exterior com três campos de jogos revestidos de 

alcatrão, um para basquetebol, outro para futebol e outro para voleibol, todos 

devidamente equipados, e uma pequena zona ajardinada junto das vedações.  

Tem uma arrecadação, onde é guardado o material desportivo. O 

material desportivo disponível nessa escola é muito razoável, encontrando-se 

em bom estado e em número suficiente para se realizar uma aula de educação 

física com uma turma. Desse material constam: 14 bolas de basquetebol; 12 

bolas de futebol, 10 bolas de andebol; 20 barras de plástico; 25 arcos; 1 jogo 

de bowlling; 8 bolas de borracha pequenas, 4 bolas de borracha grandes; 5 

colchões; 1 mini-trampolim e 12 caixas de plástico pequenas de cores 

diferentes. 

 Existe ainda outro material para a prática desportiva, embora não 

disponível para a aula de educação física nem para ser transportado para o 

exterior, que é o caso do material existente na sala da unidade de intervenção 

especializada. Essa sala dispõe também de variadíssimo material, do qual só 
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referimos o que se utiliza na expressão e educação físico-motora, 

nomeadamente colchões e tapetes de diversas formas e espessuras, bolas de 

diferentes tamanhos, cores e texturas, uma piscina de bolas, poufs, rádio e 

brinquedos (alguns sonoros). 

 O nosso local de trabalho foi a sala de apoio especial e o espaço 

exterior. A sala de apoio especial não é muito grande, embora seja arejada, 

bem iluminada e limpa. Tem uma janela grande virada para o espaço do 

recreio e uma porta que dá para o corredor da escola. É um espaço que 

embora pequeno se torna bastante agradável uma vez que, apresenta as 

paredes todas enfeitadas com desenhos, palavras e sílabas, cartazes alusivos 

às diferentes estações do ano, á roupa, ao tempo e à hora. Possui ainda uma 

mesa no centro da sala para se realizarem os diferentes trabalhos, um 

computador e dois armários com diversos jogos, livros, revistas, puzzle’s e 

outros brinquedos. Nesta sala existe ainda um pequeno quarto de banho.  

 

 

     4.3 – Instrumento de Avaliação e Procedimentos Metodológicos 
 

          4.3.1 – Instrumento de Avaliação 
 

 Depois de definirmos os objectivos do nosso trabalho, procurámos um 

instrumento de observação que nos permitisse avaliar o perfil psicomotor da 

nossa amostra, e a partir daí desenvolver um programa que ajudasse ou 

reduzisse as suas carências psicomotoras. 

 Escolhemos portanto, a Bateria Psicomotora (BPM) de Fonseca (1990), 

pela sua facilidade de aplicação, pela simplicidade de material a utilizar, por 

não necessitar de um longo período de tempo na sua aplicação e pelo facto de 

ser uma bateria largamente experimentada. 

 Esta bateria, permite a construção de um perfil psicomotor das crianças 

observadas, possibilitando à criança um programa de desenvolvimento 

personalizado e adequado às suas necessidades. 
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Segundo Fonseca (1990), a BPM não se situa na observação de 

sensações, reflexos ou movimentos simples, mas na observação de funções 

que envolvam as três unidades funcionais fundamentais do cérebro. A cada 

unidade funcional correspondem vários factores psicomotores. Para melhor 

compreender o atrás referido, apresentamos a seguinte tabela: 

 

BPM 

Unidades Funcionais Factores Psicomotores 

Tonicidade 
1ª Unidade Funcional 

Equilibração 

Lateralização 

Noção do Corpo 2ª Unidade Funcional 

Estruturação Espácio-Temporal 

Praxia Global 
3ª Unidade Funcional 

Praxia Fina 
Tabela 3 – Unidades Funcionais da BPM. Adaptado de Fonseca, Manual de Observação Psicomotora, 

Lisboa, 1990 

 

 A primeira unidade funcional compreende a Tonicidade e o Equilíbrio, 

regulando o tónus e o ajustamento postural. A segunda unidade funcional, 

assegura o processamento da informação proprioceptiva (Noção do Corpo) e 

exteroceptiva (Estruturação Espácio Temporal). Por fim, a terceira unidade 

funcional regula e verifica a actividade práxica (Praxia Global e Praxia Fina). 

 

 Segundo Fonseca, os sete factores psicomotores que compõem as três 

unidades funcionais, organizam-se da seguinte forma: 

• Tonicidade – aquisições neuromusculares, conforto táctil e integração 

de padrões motores antigravíticos; 

• Equilibração – aquisição da postura bípede, segurança gravitacional, 

desenvolvimento dos padrões locomotores; 
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• Lateralização – integração sensorial, investimento emocional, 

desenvolvimento das percepções difusas e dos sistemas aferentes e 

eferentes; 

• Noção do Corpo – noção do “Eu”, consciencialização corporal, 

percepção corporal, condutas de imitação; 

• Estruturação Espácio-Temporal – desenvolvimento da atenção 

selectiva, do processamento da informação, coordenação espaço-corpo, 

proficiência da linguagem; 

• Praxia Global – coordenação óculo-manual e óculo pedal, planificação 

motora, integração rítmica; 

• Praxia Fina – concentração, organização, especialização hemisférica. 

 

Neste nosso trabalho, aplicamos esta bateria com algumas adaptações, 

embora tenhamos a consciência de que todas as suas unidades funcionais são 

importantes e indispensáveis. Contudo, e por motivos de limitação de tempo 

para a intervenção, reduzimos a bateria original para quatro factores:  

• Tonicidade; 

• Equilíbrio; 

• Lateralidade; 

• Noção do Corpo. 

Pensamos que os factores escolhidos são os que mais se adequam, não 

só aos objectivos do nosso trabalho, como também ao perfil psicomotor, 

traçado à aluna em estudo, aquando da realização do pré teste.  

A BPM por nós utilizada encontra-se em anexos. 

 

 O resultado da BPM é obtido, cotando os quatro factores por nós 

escolhidos, seguindo as regras da bateria original. Assim, cada factor é dividido 

em subfactores que serão cotados de 1 a 4 e a média destes será arredondada 

e dará a cotação do factor que será registado na primeira página da BPM, onde 

se encontra o respectivo perfil psicomotor. 

 Em todos os factores e subfactores, o nível de realização é medido 

numericamente da seguinte forma: 
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• Cotação 1 ponto (Apraxia) – ausência de resposta, realização imperfeita 

e incompleta, inadequada e descoordenada (muito fraco e fraco, 

disfunções evidentes e óbvias, objectivando dificuldades de 

aprendizagem significativas); 

• Cotação 2 pontos (Dispraxia) – realização fraca com dificuldades de 

controlo e sinais desviantes (fraco, insatisfatório, disfunções ligeiras, 

objectivando dificuldades de aprendizagem); 

• Cotação 3 pontos (Eupraxia) – realização completa adequada e 

controlada (bom, disfunções indiscerníveis, não objectivando 

dificuldades de aprendizagem); 

• Cotação 4 pontos (Hiperpraxia) – realização perfeita, precisa, económica 

e com facilidades de controlo (excelente, óptimo, objectivando 

facilidades de aprendizagem). 

 

 A cotação máxima da prova é de 16 pontos (4 x 4 factores) e a mínima é 

de 4 pontos (1 x 4 factores). 

 

Pontos da BPM Perfil Psicomotor 

15-16 Pontos Superior 

12-14 Pontos Bom 

9-11 Pontos Normal 

6-8 Pontos Dispráxico 

4-5 Pontos Deficitário 
Tabela 4 - Relação entre Pontos da BPM e o Perfil Psicomotor (adaptado de Fonseca, 1990) 

 

 

          4.3.2 – Procedimentos Metodológicos 
 

 O trabalho efectuado resulta de um protocolo entre a Junta de Freguesia 

a que pertence a escola frequentada pela nossa amostra, e a Faculdade de 

Ciências do Desporto e de Educação Física da Universidade do Porto. 



A Actividade Física e o Desenvolvimento Psicomotor de um Indivíduo com Síndrome de Down em Regime Inclusivo. 
 

 60

 Este trabalho requeria a elaboração e a aplicação de um pré-teste à 

nossa amostra. Este pré-teste consistia na análise de alguns factores da BPM 

de Fonseca (1990), nomeadamente a Tonicidade, a Equilibração, a 

Lateralização e a Noção do Corpo), e um pós-teste, com os mesmos 

parâmetros. 

 Enquanto que, o objectivo do pré-teste foi avaliar inicialmente o perfil 

psicomotor da nossa amostra, o objectivo do pós-teste foi verificar a sua 

progressão a nível psicomotor. 

 As sessões inicialmente estabelecidas foram bi-semanais com a duração 

de cerca de 90 minutos cada. Estas sessões decorreram durante os meses de 

Dezembro, e Janeiro. Nos meses que se sucederam nomeadamente Fevereiro 

e Março, as sessões passaram a ser tri-semanais, uma vez que para além das 

duas sessões normais individualizadas, era ainda realizado um apoio na aula 

de educação física que a aluna tinha. Nos dois últimos meses de intervenção 

(Abril e Maio), as sessões voltaram a ser bi-semanais como inicialmente. 

 Nas primeiras sessões procuramos estabelecer uma relação pedagógica 

com a aluna de forma a captar o seu interesse e atenção para os exercícios 

que lhe iríamos propor. Tentamos ainda familiarizarmo-nos com a aluna, 

criando laços de amizade para que o trabalho decorresse de uma forma mais 

harmoniosa. 

 Nesta fase, foi fundamental o apoio das professoras da sala de apoio 

educativo especial, assim como da professora da aluna e mesmo das auxiliares 

educativas pelo facto de possuírem um conhecimento mais aprofundado sobre 

a aluna, acerca de pormenores importantes tais como a sua forma de estar, de 

ser e de agir. 

 Em cada sessão, era da minha responsabilidade dirigir-me á sala de 

apoio especial onde se encontrava a aluna, e daí deslocar-me para o local 

onde iria trabalhar. Os conteúdos de cada sessão eram preenchidos pelo 

trabalho dos parâmetros acima referidos, isto é, em cada sessão tentávamos 

trabalhar sempre um pouco de cada parâmetro. 

 Assim, as sessões eram compostas por uma parte inicial de activação 

geral, em seguida decorria a parte fundamental onde se trabalhavam todos os 
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parâmetros, e uma parte final de relaxamento. Decidimo-nos por este 

esquema, uma vez que desta forma os alunos estavam em contacto com todos 

os parâmetros mais vezes, não se perdendo assim, o efeito da prática, como 

se estivessem apenas a trabalhar um ou outro parâmetro isoladamente, 

levando a que o efeito do treino fosse perdido mais facilmente.  

 

 

     4.4 – Intervenção 
 

 Durante aproximadamente 6 meses, trabalhamos voluntariamente na 

escola que nos recebeu e acolheu de forma bastante calorosa.  

 Como referimos anteriormente, as sessões foram bi-semanais durante o 

primeiro mês e meio, tri-semanais durante os dois meses seguintes, e 

novamente bi-semanais durante os dois últimos meses. 

 Cada sessão tinha uma duração de cerca de 60 minutos, contudo, e 

principalmente na primeira fase, esta prolongava-se para os 90 minutos, uma 

vez que para além da sessão propriamente dita, era realizada uma observação 

dos comportamentos da aluna no recreio, que se seguia á sessão. 

 Normalmente, cinco minutos antes da sessão começar, encontrávamo-

nos na sala de apoio especial, onde por norma já se encontrava a aluna a 

trabalhar com as professoras do ensino especial. No final da sessão, que em 

princípio terminaria com a hora do intervalo, ficava com a aluna na sala de 

apoio especial até ela comer o seu lanche, e depois ela saía para o intervalo. 

Na primeira fase do nosso trabalho, aproveitamos o intervalo para observarmos 

a aluna num diferente contexto, um contexto de relações mais ou menos 

afectivas, num contexto de partilha e de brincadeira. 

 Relativamente à preparação das aulas, elaborei logo de início um 

planeamento global dos quatro parâmetros que ia desenvolver em cada 

sessão. Este planeamento global, ajudou-nos a organizar os objectivos e a 

ordenar os parâmetros que tínhamos para abordar nestas sessões. Decidimos 

desde logo que o melhor para a sessão e para a aluna seria intercalar na 

mesma aula os quatro parâmetros, uma vez que teríamos de certeza maior 
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empenho, interesse e motivação da aluna para além de proporcionarmos uma 

aula mais diversificada e rica do ponto de vista psicomotor. 

 

 Assim sendo, cada sessão direccionava-se para os quatro parâmetros 

que queríamos trabalhar e desenvolver na aluna (Tonicidade, Equilibração, 

Lateralização e Noção de Corpo). 

 Para trabalhar a Tonicidade, exercitava-se a flexibilidade das 

articulações mais importantes, mais solicitadas e menos desenvolvidas pela 

aluna. Realizava-mos ainda alongamentos dos principais grupos musculares, 

essencialmente na parte final da aula, no relaxamento. 

 A Equilibração era trabalhada através de vários exercícios. Foram 

trabalhados o equilíbrio estático, dinâmico e a imobilidade. Eram realizados 

exercícios no solo, no banco sueco e em cadeiras.  

 Relativamente à Lateralidade, foram praticados vários exercícios de 

diferentes naturezas para que não se tornasse um trabalho monótono. É de 

salientar que muitas vezes este parâmetro foi trabalhado separadamente, 

nomeadamente na sala de apoio especial. 

 Por fim, a Noção de Corpo foi outro parâmetro que à semelhança da 

Lateralidade foi muitas vezes trabalhado separadamente, nomeadamente na 

sala de apoio especial. Este foi o parâmetro que maior motivação despertou na 

aluna. Adorava quando fazíamos desenhos do nosso corpo, ou fazíamos jogos 

do género “o jogo do espelho”. 

 É de salientar que nos dias em que o tempo não permitia que viéssemos 

trabalhar para o exterior, trabalhávamos essencialmente a Lateralidade e a 

Noção do Corpo dentro da sala de apoio especial. 
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5 – Apresentação e Discussão dos Resultados 
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 Para a apresentação dos resultados decidimos, apresentar, em primeiro 

lugar, os valores iniciais testados (pré-teste) e os finais (pós-teste) dos 

parâmetros da BPM em tabela, analisando e discutindo de seguida, e 

separadamente os parâmetros que previamente seleccionamos. 

 

                         Teste 

  Parâmetros  
Pré-Teste Pós-Teste 

Tonicidade 1,89 2,44 

Equilibração 1,93 3,21 

Lateralização 2 3 

Noção do Corpo 1,6 3 
Tabela 5 – Valores médios do pré e pós teste dos quatro parâmetros da BPM seleccionados e 

trabalhados ao longo da intervenção. 
 

 Como podemos verificar na tabela anterior, os resultados obtidos no 

pós-teste foram, em todos os parâmetros seleccionados, superiores aos do 

pré-teste. Isto evidencia que o desenvolvimento psicomotor da aluna sobre a 

qual interviemos, evoluiu positivamente em todos os parâmetros trabalhados 

através da actividade física. Podemos ainda verificar que a evolução não foi 

igual em todos os parâmetros, tendo sido mais significativa a nível da Noção do 

Corpo, e seguidamente da Equilibração, da Lateralização e por último da 

Tonicidade. 

 Para terminar, é importante ainda mencionar que o perfil psicomotor da 

aluna evoluiu de Dispráxico (7,42), para Bom (11,65). 

 

 5.1 – Tonicidade 
 

                         Teste 

  Parâmetros  
Pré-Teste Pós-Teste Evolução 

Tonicidade 1,89 2,44 0,55 
Tabela 6 – Valores médios do pré e pós teste relativos à Tonicidade, assim como a sua 

evolução ao longo da intervenção. 
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 Esta tabela mostra-nos os valores referentes ao parâmetro da 

Tonicidade, obtidos no pré e no pós-teste. Apresenta-nos ainda a evolução que 

a aluna apresentou no final da intervenção, para mais facilmente verificarmos o 

crescimento a nível do seu desenvolvimento psicomotor. 

 É de salientar que este foi o parâmetro em que a aluna menos evoluiu, 

não conseguindo avançar para outro perfil, pois encontrava-se e permaneceu 

no perfil dispráxico até ao fim da intervenção. Contudo, é de salientar que a 

aluna evolui na média, uma vez que no pré-teste apresentou um valor de 1,89 

e no pós-teste um valor de 2,44. 

 A tonicidade está integrada na primeira unidade funcional da BPM de 

Fonseca (1990), e é cotada através das médias dos vários subfactores: 

Extensividade (MS e MI), Passividade, Paratonia (MS e MI), Diadococinésias 

(MS e MI) e Sincinésias (MS e MI). 

 

 5.2 – Equilibração 
 

                         Teste 

  Parâmetros  
Pré-Teste Pós-Teste Evolução 

Equilibração 1,93 3,21 1,28 
Tabela 7 – Valores médios do pré e pós teste relativos à Equilibração, assim como a sua 

evolução ao longo da intervenção. 

 

 A Equilibração é o segundo factor da BPM e está também incluída tal 

como a Tonicidade, na primeira unidade funcional, e é cotado através das 

médias dos seus vários subfactores: imobilidade, equilíbrio dinâmico e 

equilíbrio estático. 

 Este parâmetro foi o segundo em que a aluna mais evoluiu, onde 

podemos verificar que passou do perfil dispráxico (nível 2), para o perfil 

eupráxico (nível 3). Relativamente a valores (tal como apresentamos na tabela 

7), podemos verificar que a aluna evolui de 1,93 no pré-teste, para 3,21 no pós-

teste. Entendemos que a evolução, neste parâmetro, se deve em grande parte 

á motivação e empenho que a aluna sempre revelou para trabalhar o equilíbrio.  
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 5.3 – Lateralização 
 

                         Teste 

  Parâmetros  
Pré-Teste Pós-Teste Evolução 

Lateralização 2 3 1 
Tabela 8 – Valores médios do pré e pós teste relativos à Lateralização, assim como a sua 

evolução ao longo da intervenção. 

 

 A Lateralização é o terceiro factor da BPM, estando já incluído na 

segunda unidade funcional. 

 Neste parâmetro a aluna evoluiu do perfil dispráxico (satisfatório) para o 

perfil eupráxico (bom). 

 

 5.4 – Noção do Corpo 
 

                         Teste 

  Parâmetros  
Pré-Teste Pós-Teste Evolução 

Noção do Corpo 1,6 3 1,4 
Tabela 9 – Valores médios do pré e pós teste relativos à Noção do Corpo, assim como a sua 

evolução ao longo da intervenção. 

 

 A Noção do Corpo é o quarto factor da BPM estando, tal como a 

lateralidade, incluída na segunda unidade funcional. 

Analisando os valores do quadro 9, voltamos a verificar valores 

superiores no pós-teste comparativamente ao pré-teste. Foi neste parâmetro 

(noção do corpo), que a aluna mais evoluiu, passando do perfil dispráxico 

(satisfatório) com valores na média de 1,6 para o perfil eupráxico (bom) com 

valores na média de 3, tendo quase duplicado os valores das suas 

capacidades e do seu desenvolvimento a nível da noção do corpo.  

A par da equilibração, foram estes os parâmetros em que a aluna mais 

evoluiu, e curiosamente, aqueles que mais motivação e interesse lhe 

despertaram.  
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Consideradas a revisão da literatura, a realização dos objectivos e 

hipóteses, os materiais e métodos e a apresentação e discussão dos 

resultados foram retiradas as seguintes conclusões e sugestões. 

 

     6.1 – Conclusões 
 

 Tendo em conta o tempo reduzido disponível para a realização deste 

nosso trabalho, não pretendíamos com o mesmo fazer uma análise muito 

detalhada de todos os factores e principalmente obter resultados muito 

significativos, mas sim obter indicadores que nos permitissem afirmar que com 

o tempo necessário, a actividade física influencia positivamente o 

desenvolvimento psicomotor. 

 Como podemos verificar nos resultados apresentados, houve uma 

evolução de todos os parâmetros da BPM seleccionados e trabalhados ao 

longo da intervenção. Tal foi particularmente evidente quando da comparação 

do pré-teste com o pós-teste. 

 Conscientes de que o trabalho da psicomotricidade produz resultados 

mais notórios a longo prazo, pensamos no entanto, que os resultados por nós 

obtidos ao longo de cerca de seis meses de intervenção nos mostram de forma 

clara e objectiva que o trabalho da psicomotricidade pode trazer muitas 

vantagens, desde a melhoria da qualidade de aprendizagem dos alunos, 

tornando o seu desempenho escolar mais produtivo, não esquecendo os 

benefícios motores e psíquicos.  

 Considerando que a psicomotricidade abrange várias áreas, salientamos 

que o desenvolvimento nesta criança não se fez notar só ao nível motor, mas 

também a nível afectivo e social. Este último aspecto esteve bem perceptível 

na relação que mantivemos com a aluna ao longo das nossas sessões, assim 

como os comentários que podemos registar de outros membros da instituição, 

desde os funcionários até á professora de apoio especial ou mesmo da 

professora da turma em que a aluna está integrada, afirmando que a aluna em 

questão manifestava uma atitude diferente nos intervalos da escola e 
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principalmente na relação com os colegas ou com os restantes funcionários da 

escola.  

 Reforçando esta ideia, o relatório enviado pela escola, onde a aluna está 

integrada e onde realizamos o nosso trabalho, à DREN (Direcção Regional de 

Educação do Norte), no final do ano lectivo 2004/2005 “A aluna adquiriu mais 

competências ao nível da socialização, interagindo com um número mais 

alargado de colegas/adultos, mantendo já contacto visual; melhorou o seu 

desempenho relativamente às tarefas que implicam coordenação motora 

(ampla e fina) e também ao nível das percepções espaciais e temporais…”, é 

disto um bom exemplo. 

 Devemos ainda salientar que, as medidas adoptadas foram sempre alvo 

de avaliação criteriosa pela nossa parte, redefinindo as estratégias sempre que 

se verificou necessário, tendo em conta a melhor resposta, no momento, face 

às condicionantes que surgiram (alterações de ordem familiar, passar a 

frequentar ATL, maior instabilidade física ou emocional). 

 Para terminar, queremos ainda referir que os objectivos propostos quer 

gerais, quer específicos, foram alcançados. Uma vez mais, com base nos 

resultados apresentados, verificamos que a aluna evoluiu a nível psicomotor, 

progredindo do perfil psicomotor Dispráxico (7,42), para o perfil psicomotor 

Bom (11,65). Particularmente, desenvolveu sem qualquer margem para 

dúvidas os seus desempenhos a nível da tonicidade, do equilíbrio, da 

lateralidade e da noção do corpo. A sua motricidade foi bastante favorecida e a 

sua tolerância ás frustrações aumentou. 

 Relativamente ás hipóteses por nós apresentadas, é de salientar que a 

H1 foi confirmada, ou seja, a actividade física contribui para o desenvolvimento 

psicomotor da aluna com Síndrome de Down. 

A H2 não foi confirmada, pois, em função dos resultados obtidos, 

verificamos que a actividade física não contribuiu de igual modo para os 

diferentes parâmetros psicomotores trabalhados. Verificamos que a aluna 

evoluiu mais a nível do equilíbrio e da noção do corpo, comparativamente ao 

nível da lateralidade e da tonicidade. 
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     6.2 – Sugestões 
 

 Com base nas conclusões do nosso trabalho, é importante registar que 

os indicadores obtidos poderão constituir-se como uma boa base para 

trabalhos futuros, relacionados com os aspectos aqui tratados, sendo que estes 

resultados, nos garantem a eficácia de um programa de actividade física para o 

desenvolvimento psicomotor. 

 Na parte final deste trabalho, gostaríamos de deixar algumas ideias e 

sugestões, que possam contribuir para a continuidade deste trabalho ou de 

outros semelhantes: 

 

Assim: 

• É fundamental manter-se o equilibrio conseguido durante este ano, 

numa perspectiva de continuidade do trabalho desenvolvido, numa 

óptica de reforço / consolidação / aquisição de competências; 

• O tempo de apoio directo prestado pela professora de apoio e a 

colaboração entre intervenientes (professoras ensino do regular e de 

apoio, tarefeira, mãe, colegas, professores da escola, funcionários) 

deverá manter-se; 

• Realizar o mesmo trabalho, substituindo as sessões individuais por 

sessões colectivas (2 a 4 alunos); 

• Aumentar o número de sessões por semana (3 sessões); 

• Alongar o tempo para a realização da intervenção, aproveitando para 

verificar se os resultados obtidos sugerem melhorias. 

 

Para trabalhos a realizar nesta área: 

• Verificar a influência da psicomotricidade no comportamento afectivo e 

social dos alunos; 

• Investigar qual a influência da psicomotricidade, na integração do 

indivíduo com deficiência no mercado de trabalho. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 1 Hora: 9h Duração: 75m 

Data: 7/12/04 Material:  

 

 
Objectivos Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

60’ 

 Apresentação; 

 Estabelecer uma ligação de afectividade com a aluna; 

 Dialogar com a aluna para a conhecer melhor; 

 Realização de jogos didácticos. 

15’ Observação da aluna no recreio. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 Esta sessão, teve como principal objectivo a criação de laços afectivos 

entre o professor e a aluna, laços afectivos estes que irão facilitar no nosso 

entender o contacto e o trabalho entre ambos. 

 Verificamos ao longo desta primeira sessão que a aluna ao nível do 

plano da comunicação, consegue estabelecer um diálogo embora seja muito 

tímida. Ao nível do plano sócio afectivo, manteve-se muito atenta ao longo de 

toda a sessão, embora notássemos que se desmotivava muito facilmente 

quando não tem êxito no que está a fazer. 
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 Relativamente ao plano cognitivo, verificamos que esta aluna consegue 

distinguir, embora por vezes com alguma dificuldade, as cores e consegue 

contar até 50. 

 Por último, e no que diz respeito ao seu plano motor, podemos adiantar 

que a aluna sente alguma dificuldade no subir e descer escadas, uma vez que 

só o faz agarrada, não se consegue equilibrar num só pé e não consegue 

andar para trás.  
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Plano de Sessão 

Sessão nº 2 Hora: 9h Duração: 90m 

Data: 10/12/04 
Material: Puzzle, arcos de diferentes cores, barras, pinos 

e bolas de diferentes cores e tamanhos. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

20’ 
- A aluna constrói 
dois puzzles com 
ajuda do professor. 

- Na sala de apoio especial, a 
aluna constrói os puzzles, 
detectando os diferentes meses 
do ano e conhecendo os 
diferentes objectos e animais. 

 

10’ - A aluna realiza uma 
estafeta. 

- A aluna realiza um percurso 
em “U”. Ao longo desse 
percurso, aparecem-lhe arcos 
que ela deve entrar com os 
dois pés, e barras que ela deve 
ultrapassar com os pés juntos. 
Realiza a mesma estafeta três 
vezes, descansando entre cada 
uma delas. 

- Correr rápido; 
- Saltar com os dois 
pés juntos. 

10’ 
- A aluna executa 
corrida de um lado ao 
outro do campo sem 
parar. 

- A aluna realiza corrida de uma 
linha final á outra do campo de 
basquetebol sem parar pelo 
meio.  
Variante: corre só meio campo. 

- Correr rápido; 
- Não desistir. 

15’ - A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio. 

- A aluna corre pelo campo de 
basquetebol sempre em cima 
das linhas que marcam o 
campo.  
- A aluna fica parada sem se 
mexer durante 10segundos. 
Variante: igual ao anterior mas 
só em cima de um pé. 

- Não deixar de pisar 
as linhas; 
- Não se mexer; 
- Não pousar o pé 
que tem levantado. 

15’ 

- A aluna distingue as 
cores; 
- A aluna desenvolve 
a preensão de 
objectos. 

- Com bolas e arcos de 
diferentes cores e tamanhos, a 
aluna vai buscar e entregar ao 
professor o que lhe for pedido. 

- Entregar a bola ou 
o arco da cor pedida; 
- Ser rápida e sem 
deixar cair o objecto. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

10’ 
- A aluna desenvolve 
a sua coordenação 
óculo-manual. 

- Com uma bola de andebol, a 
aluna deve fazer derrubar os 
seis pinos que se encontram á 
sua frente. Volta a lançar 
depois de receber a bola que o 
professor envia. 
Variante: aumentar a distância. 

- Controla a bola no 
envio e na recepção. 

Fi
na

l 

10’ 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- A aluna colabora com o 
professor na arrumação do 
material utilizado no decorrer 
da aula. 
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Relatório da Sessão: 
 

 Na sessão de hoje, verificamos que a aluna conhece razoavelmente os 

meses do ano, assim como detecta os animais e objectos que lhe são pedidos 

demonstrando por outro lado, maiores dificuldades na construção de palavras 

desses objectos e animais. 

 A nível do plano motor, no decorrer da sessão de hoje, verificamos que a 

aluna consegue correr embora com alguns problemas, notando-se também um 

rápido cansaço. Consegue saltar a pés juntos, mas não ao “pé cochinho”. 

O seu equilíbrio parece não estar muito consolidado, uma vez que sentiu 

dificuldades em se manter em cima das linhas que demarcavam o campo, 

assim como se manter imóvel por um determinado período de tempo. Este 

factor piora ainda mais quando pretendemos trabalhar o equilíbrio apenas 

sobre um MI. 

Conhece as cores e consegue diferenciar entre grande e pequeno, 

contudo sente alguma dificuldade na apreensão dos objectos, pois deixava cair 

constantemente as bolas ao longo do percurso que realizava no exercício. 

Sente ainda grandes dificuldades no que concerne á recepção da bola, 

pois se por um lado envia facilmente a bola sem embora lhe dar a melhor 

direcção, tem bastante medo de a receber, ainda mais se ela vier a saltitar. 

 No final da aula ajudou sem qualquer problema a arrumar o material. 

Contudo recusou-se a entregar as chaves da arrecadação do material á 

funcionária da escola. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 3 Hora: 9h Duração: 90m 

Data: 14/12/04 
Material: Puzzle, arcos, barras, bolas de diferentes 

tamanhos, cadeiras, mesa. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

15’ 
- A aluna constrói os 
puzzles com ajuda do 
professor. 

Na sala de apoio especial, a 
aluna constrói os puzzles, 
detectando os diferentes 
meses do ano e 
conhecendo os diferentes 
objectos e animais. 

 

Fu
nd

am
en

ta
l 

60’  Aplicação da Bateria Psicomotora de Fonseca. 

Fi
na

l 

15’ 

- A aluna realiza 
alongamentos, imitando 
o professor. 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- Colocada enfrente ao 
professor, a aluna realiza 
alongamentos dos MS e dos 
MI, imitando o que o 
professor faz. 
- Depois de realizar os 
alongamentos, a aluna 
colabora com o professor na 
arrumação do material 
utilizado na aula. 

- Imitar o professor. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 Na sessão de hoje aplicámos a BPM. A aluna reagiu bastante bem, não 

se negando a realizar qualquer exercício que lhe tivesse sido pedido.  

 Os resultados desta primeira aplicação da BPM podem ser verificados 

na apresentação e discussão dos resultados deste trabalho. 



A Actividade Física e o Desenvolvimento Psicomotor de um Indivíduo com Síndrome de Down em Regime Inclusivo. 
 

 XVIII

 Os resultados desta sessão e sobretudo desta aplicação da BPM 

servirão sobretudo para nós realizarmos um trabalho mais direccionado ás 

necessidades da aluna com vista a uma evolução no seu desenvolvimento 

psicomotor. 

 De salientar que a aluna se encontrava muito bem disposta no decorrer 

da sessão de hoje.  

 

 Depois desta sessão, foi realizada uma observação da aluna no recreio, 

onde detectamos que ela é muito selectiva com os seus colegas de 

brincadeiras. Constatamos que para além da aluna não possuir nenhum rapaz 

no seu grupo de amigos, as amigas com que ela passou o intervalo foram 

exactamente as mesmas com que havia passado na última observação.  
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 4 Hora: 9h Duração: 90m 

Data: 04/01/05 
Material: Puzzle, arcos, barras, bolas de diferentes 

tamanhos, cadeiras, banco sueco e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

15’ 
- A aluna constrói os 
puzzles com ajuda do 
professor. 

Na sala de apoio especial, a 
aluna constrói os puzzles, 
detectando os diferentes 
meses do ano e 
conhecendo os diferentes 
objectos e animais. 

 

10’ - A aluna desenvolve a 
lateralidade. 

- A aluna realiza uma 
estafeta em vaivém. Sai do 
ponto de partida e vai 
buscar os arcos que se 
encontram á sua frente 
transportando-os na mão 
que o professor indicar. 
- A aluna encontra-se 
imóvel e levanta o MS ou o 
MI que o professor pedir. 

- Transportar o arco 
apenas com a mão 
que o professor 
indicar. 
- Levantar rápido o 
membro que o 
professor referir., 

10’ - A aluna aumenta a 
sua noção do corpo. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: o professor imita a 
aluna. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção. 

15’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
estático. 

- A aluna mantém-se imóvel 
durante 10segundos. 
Variante: igual ao anterior 
mas só em cima de um pé. 

- Não se mexer; 
- Não pousar o pé que 
tem levantado. 

15’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
dinâmico. 

- A aluna passa por cima de 
cinco cadeiras seguidas e 
juntas. 
- A aluna movimenta-se em 
cima de um banco sueco. 

- Deslocar-se com 
calma; 
- Olhar para a frente. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

10’ - A aluna desenvolve a 
tonicidade. 

- A aluna realiza exercícios 
de flexibilidade á ordem do 
professor. 

- Imitar o professor. 
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Fi
na

l 
15’ 

- A aluna realiza 
alongamentos, imitando 
o professor. 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- Colocada enfrente ao 
professor, a aluna realiza 
alongamentos dos MS e dos 
MI, imitando o que o 
professor faz. 
- Depois de realizar os 
alongamentos, a aluna 
colabora com o professor na 
arrumação do material 
utilizado na aula. 

- Imitar o professor. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 Na sessão de hoje, verifiquei que a aluna se encontrava um pouco 

envergonhada, facto que penso dever-se ás férias e ao tempo que não 

estivemos para trabalhar juntos. Contudo, ao fim dos primeiros minutos de 

diálogo consegui voltar a ter a aluna á vontade a falar e motivada para 

trabalhar. 

 Senti que a nível sócio afectivo, a aluna se encontrava um pouco 

instável, o que posteriormente vim a confirmar com a professora do ensino 

especial e que me revelou ser por motivos de ordem familiar. 

 Já no que respeita ao nível do plano motor, senti que a aluna se sente á 

vontade e tenta realizar os exercícios pretendidos, embora quando estes não 

correm muito bem, ela desmotiva-se rapidamente. A aluna no exercício da 

lateralidade desempenhou um trabalho muito positivo, embora por vezes, 

inicialmente, se tivesse enganado, após as várias repetições que fizemos, ela 

demonstrou-se cada vez mais capaz e eficaz. 

 Quando passamos para o trabalho do equilíbrio, notam-se as grandes 

dificuldades em a aluna realizar o exercício do equilíbrio dinâmico em cima do 

banco sueco e das cadeiras, apenas o realiza com a mão dada ao professor, o 

que cortou desde logo a hipótese de conseguirmos que o exercício atingisse os 

objectivos pretendidos. Relativamente ao equilíbrio estático, a aluna parece-me 

estar a evoluir na imobilização com os dois pés, no entanto demonstra grandes 

dificuldades no equilíbrio sobre um único MI. 
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 No trabalho da tonicidade, realizamos exercícios de flexibilidade que a 

aluna cumpriu á regra. Realizamos exercícios de pé e exercícios deitados no 

colchão. 

 Por fim realizamos uma série de alongamentos, ainda com o intuito de 

aumentar e melhorar a sua tonicidade, e ao mesmo tempo para retornarmos 

um pouco á calma. Depois disto arrumamos o material utilizado na aula, 

incrementando cada vez mais a predisposição da aluna para ajudar nessa 

tarefa. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 5 Hora: 9h Duração: 90m 

Data: 14/01/05 
Material: Arcos, bolas de diferentes tamanhos, cadeiras, 

banco sueco e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

15’ - A aluna desenvolve a 
sua noção corporal. 

Na sala de apoio especial, a 
aluna desenha a sua 
imagem, a da sua 
professora de apoio 
especial e do seu professor 
de educação física. 

 

10’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 

Jogo do semáforo: quando 
o professor disser verde a 
aluna corre, quando disser 
amarelo a aluna caminha e 
quando disser vermelho a 
aluna pára. 

- Atenção ao que o 
professor disser; 
- Decidir rápido o que 
fazer. 

10’ - A aluna desenvolve a 
lateralidade. 

- A aluna realiza uma 
estafeta em vaivém. Sai do 
ponto de partida e vai 
buscar os arcos que se 
encontram á sua frente 
transportando-os na mão 
que o professor indicar. 
- A aluna encontra-se 
imóvel e levanta o MS ou o 
MI que o professor pedir. 

- Transportar o arco 
apenas com a mão 
que o professor 
indicar. 
- Levantar rápido o 
membro que o 
professor referir., 

10’ - A aluna aumenta a 
sua noção do corpo. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: o professor imita a 
aluna. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção. 

10’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
estático. 

- A aluna mantém-se imóvel 
durante 10segundos. 
Variante: 1-igual ao anterior 
mas com os olhos 
vendados. 2-igual ao 
anterior mas apenas sobre 
um MI. 

- Não se mexer; 
- Não pousar o pé que 
tem levantado. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

10’ - A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
dinâmico. 

- A aluna passa por cima de 
cinco cadeiras seguidas e 
juntas. 
- A aluna movimenta-se em 
cima de um banco sueco. 

- Deslocar-se com 
calma; 
- Olhar para a frente; 
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- A aluna movimenta-se no 
solo com os olhos 
vendados. 

10’ - A aluna desenvolve a 
tonicidade. 

- A aluna realiza exercícios 
de flexibilidade á ordem do 
professor. 

- Imitar o professor. 
Fi

na
l 

15’ 

- A aluna realiza 
alongamentos, imitando 
o professor. 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- Colocada enfrente ao 
professor, a aluna realiza 
alongamentos dos MS e dos 
MI, imitando o que o 
professor faz. 
- Depois de realizar os 
alongamentos, a aluna 
colabora com o professor na 
arrumação do material 
utilizado na aula. 

- Imitar o professor. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 A sessão correu bem, a aluna estava bem disposta e colaborou em 

todas as actividades propostas. 

 Relativamente ao seu plano motor, não se verificaram grandes 

alterações comparativamente á última aula. É de salientar apenas que gostou 

muito do jogo do semáforo, no qual embora se tenha aplicado, notou-se que 

por vezes se esquecia do que tinha a fazer, contudo fica a nota de uma boa 

prestação. Quanto ao exercício do equilíbrio sobre as cadeiras e o banco sueco 

continua a demonstrar bastante receio. 

 Mostrou-se bastante motivada ao longo de toda a sessão. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 6 Hora: 9h Duração: 60m 

Data: 18/01/05 Material: Cadeiras, banco sueco e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

10’ - A aluna realiza 
construção de palavras.

- Na sala de apoio especial, 
a aluna constrói palavras 
segundo as figuras que lhe 
são apresentadas. 

- Olhar bem para a 
figura; 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 

Jogo do semáforo: quando 
o professor disser verde a 
aluna corre, quando disser 
amarelo a aluna caminha e 
quando disser vermelho a 
aluna pára. 

- Atenção ao que o 
professor disser; 
- Decidir rápido o que 
fazer. 

10’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral. 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 
ajuda e sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 

5’ - A aluna aumenta a 
sua noção do corpo. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: o professor imita a 
aluna. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção. 

10’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
estático. 

- A aluna mantém-se imóvel 
durante 10segundos. 
Variante: 1-igual ao anterior 
mas com os olhos 
vendados. 2-igual ao 
anterior mas apenas sobre 
um MI. 

- Não se mexer; 
- Não pousar o pé que 
tem levantado. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

10’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
dinâmico. 

- A aluna passa por cima de 
cinco cadeiras seguidas e 
juntas. 
- A aluna movimenta-se em 
cima de um banco sueco. 
- A aluna movimenta-se no 
solo com os olhos 
vendados. 

- Deslocar-se com 
calma; 
- Olhar para a frente; 
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Fi
na

l 
10’ 

- A aluna realiza 
alongamentos, imitando 
o professor. 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- Colocada enfrente ao 
professor, a aluna realiza 
alongamentos dos MS e dos 
MI, imitando o que o 
professor faz. 
- Depois de realizar os 
alongamentos, a aluna 
colabora com o professor na 
arrumação do material 
utilizado na aula. 

- Imitar o professor. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 A sessão de hoje foi suspensa pelo facto do mau tempo que se fazia 

sentir. Deste modo, o plano da respectiva sessão passará para a sessão 

seguinte. 

 Assim sendo, ficamos a trabalhar com a aluna no interior, mais 

concretamente na sala de apoio especial. Aproveitamos a ocasião para incidir o 

nosso trabalho na noção do corpo e na lateralidade. 

 Foram realizados desenhos corporais com e sem imagens de apoio, e 

depois efectuadas fichas mais direccionadas para o trabalho da lateralidade. 

Para além disto, fizemos ainda pequenos jogos para os mesmos objectivos 

atrás referidos. 

 A aluna apresentava-se hoje pouco comunicativa e aborrecida, uma vez 

que estavam mais três alunos dentro da mesma sala, deixando-a 

inevitavelmente um pouco apreensiva. 

 

 Observando a aluna no intervalo que se realiza sempre após a nossa 

sessão, verificamos que a aluna continua a não ter rapazes no seu grupo de 

amigos e as suas amigas continuam sendo as mesmas.  

É de salientar que apesar da aluna andar sempre com as suas amigas, 

quando estas realizam alguma brincadeira, ela fica de fora recusando-se a 

participar. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 7 Hora: 9h Duração: 60m 

Data: 21/01/05 Material: Cadeiras, banco sueco e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

10’ - A aluna realiza 
construção de palavras.

- Na sala de apoio especial, 
a aluna constrói palavras 
segundo as figuras que lhe 
são apresentadas. 

- Olhar bem para a 
figura; 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 

Jogo do semáforo: quando 
o professor disser verde a 
aluna corre, quando disser 
amarelo a aluna caminha e 
quando disser vermelho a 
aluna pára. 

- Atenção ao que o 
professor disser; 
- Decidir rápido o que 
fazer. 

10’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral. 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 
ajuda e sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 

5’ - A aluna aumenta a 
sua noção do corpo. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: o professor imita a 
aluna. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção. 

10’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
estático. 

- A aluna mantém-se imóvel 
durante 10segundos. 
Variante: 1-igual ao anterior 
mas com os olhos 
vendados. 2-igual ao 
anterior mas apenas sobre 
um MI. 

- Não se mexer; 
- Não pousar o pé que 
tem levantado. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

10’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
dinâmico. 

- A aluna passa por cima de 
cinco cadeiras seguidas e 
juntas. 
- A aluna movimenta-se em 
cima de um banco sueco. 
- A aluna movimenta-se no 
solo com os olhos 
vendados. 

- Deslocar-se com 
calma; 
- Olhar para a frente; 
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Fi
na

l 
10’ 

- A aluna realiza 
alongamentos, imitando 
o professor. 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- Colocada enfrente ao 
professor, a aluna realiza 
alongamentos dos MS e dos 
MI, imitando o que o 
professor faz. 
- Depois de realizar os 
alongamentos, a aluna 
colabora com o professor na 
arrumação do material 
utilizado na aula. 

- Imitar o professor. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 Na sessão de hoje, a aluna afigurou-se bem disposta colaborando em 

todas as actividades propostas. 

 Relativamente ao seu plano motor é de referir que a aluna começa aos 

poucos a mostrar de facto algumas melhorias e evoluções. Começamos a 

verificar que a aluna realiza os exercícios pedidos com maior facilidade 

obtendo resultados cada vez mais positivos. 

 De salientar apenas que a realização do exercício de subir escadas com 

e sem ajuda, funcionou bastante bem. Preocupamo-nos em transmitir 

confiança e segurança á aluna, para esta conseguir realizar o exercício sozinha 

e sem apoio, o que foi conseguindo aos poucos. Penso que conseguimos 

transmitir o que pretendíamos para a primeira intervenção a este nível. 

Recorde-se que a aluna só sobe e desce escadas com apoio e com alguma 

dificuldade. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 8 Hora: 9h Duração: 90m 

Data: 25/01/05 Material: Cadeiras, banco sueco e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

15’ - A aluna aumenta a 
sua noção do corpo. 

- Na sala de apoio especial, 
a aluna desenha um menino 
e uma menina de mão 
dada. 

-Pensar num amigo; 
-Pensar numa amiga. 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 

Jogo do semáforo: quando 
o professor disser verde a 
aluna corre, quando disser 
amarelo a aluna caminha e 
quando disser vermelho a 
aluna pára. 

- Atenção ao que o 
professor disser; 
- Decidir rápido o que 
fazer. 

15’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral. 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 
ajuda e sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 

10’ - A aluna aumenta a 
sua noção do corpo. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: o professor imita a 
aluna. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção. 

10’ - A aluna desenvolve a 
força abdominal. 

- A aluna deitada no 
colchão, vai alterando da 
posição de deitada para 
sentada, á ordem do 
professor. 
- A aluna deitada no colchão 
levanta os MI imitando o 
professor. 

- Elevar o tronco o 
mais possível; 
- Imitar o professor. 

10’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
estático. 

- A aluna mantém-se imóvel 
durante 10segundos. 
Variante: 1-igual ao anterior 
mas com os olhos 
vendados. 2-igual ao 
anterior mas apenas sobre 
um MI. 

- Não se mexer; 
- Não pousar o pé que 
tem levantado. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

10’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
dinâmico. 

- A aluna passa por cima de 
cinco cadeiras seguidas e 
juntas. 
- A aluna movimenta-se em 
cima de um banco sueco. 
- A aluna movimenta-se no 
solo com os olhos 

- Deslocar-se com 
calma; 
- Olhar para a frente; 
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vendados. 

Fi
na

l 

15’ 

- A aluna realiza 
alongamentos, imitando 
o professor. 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- Colocada enfrente ao 
professor, a aluna realiza 
alongamentos dos MS e dos 
MI, imitando o que o 
professor faz. 
- Depois de realizar os 
alongamentos, a aluna 
colabora com o professor na 
arrumação do material 
utilizado na aula. 

- Imitar o professor. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 Esta sessão fica marcada sobretudo pela desmotivação e desânimo da 

aluna. Hoje foi um dia algo complicado, uma vez que foi bastante difícil 

estabelecer um ambiente de trabalho onde não havia colaboração. 

 Contudo e dentro do possível, foram realizados os exercícios 

programados embora sem grande êxito e evolução por parte da aluna.  

 Não existem por tudo isto dados importantes a assinalar referentes aos 

planos de intervenção na aluna. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 9 Hora: 9h Duração: 75m 

Data: 28/01/05 Material: Arcos e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

15’ - A aluna aumenta a 
sua noção do corpo. 

- Na sala de apoio especial, 
a aluna desenha um menino 
e uma menina de mão 
dada. 

-Pensar num amigo; 
-Pensar numa amiga. 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 

Jogo do semáforo: quando 
o professor disser verde a 
aluna corre, quando disser 
amarelo a aluna caminha e 
quando disser vermelho a 
aluna pára. 

- Atenção ao que o 
professor disser; 
- Decidir rápido o que 
fazer. 

15’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral. 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 
ajuda e sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 

10’ - A aluna desenvolve a 
lateralidade. 

- A aluna realiza uma 
estafeta em vaivém. Vai 
buscar os arcos que se 
encontram á sua frente 
transportando-os na mão 
que o professor indicar. 
- A aluna encontra-se 
imóvel e levanta o MS ou o 
MI que o professor pedir. 

- Transportar o arco 
apenas com a mão 
que o professor 
indicar. 
- Levantar rápido o 
membro que o 
professor referir., 

Fu
nd

am
en

ta
l 

15’ - A aluna desenvolve a 
força abdominal. 

- A aluna deitada no 
colchão, vai alterando da 
posição de deitada para 
sentada, á ordem do 
professor. 
- A aluna deitada no colchão 
levanta os MI imitando o 
professor. 

- Elevar o tronco o 
mais possível; 
- Imitar o professor. 

Fi
na

l 

15’ 

- A aluna desenvolve a 
tonicidade. 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- A aluna realiza exercícios 
de flexibilidade á ordem do 
professor. 
- Depois de realizar os 
exercícios de flexib., a aluna 
colabora com o professor na 
arrumação do material 
utilizado na aula. 

 Imitar o professor. 
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Relatório da Sessão: 
 

 A sessão de hoje correu bastante bem, com a aluna a colaborar 

constantemente nos exercícios propostos, empenhando-se e atingindo 

resultados muito satisfatórios.  

 De salientar a grande evolução que a aluna tem demonstrado, sobretudo 

e a nível da noção do corpo e de um trabalho de coordenação dinâmica geral 

que temos vindo a efectuar e que passa pelo trabalho de subir e descer 

escadas sem apoio. Este foi um aspecto que a professora de apoio especial 

nos chamou á atenção no inicio da nossa intervenção, e sobre o qual temos 

vindo a ter também uma especial atenção. A aluna hoje conseguiu pela 

primeira vez subir as escadas que ligam o rés-do-chão ao primeiro andar do 

edifício onde se localiza a sala de apoio especial, sem ajuda nem qualquer 

apoio. Foi sem dúvida alguma motivo de satisfação e alegria. Contudo, é de 

salientar também que a aluna depois solicitada para fazer o contrário, ou seja 

descer, já não foi capaz. 

 Quanto ao trabalho da noção do corpo, temos vindo a reparar nos 

pormenores referidos e assinalados pela aluna, os quais no início da nossa 

intervenção também não se faziam de todo sentir. 

 Relativamente á parte final da aula, pedimos sempre á aluna para fazer 

um recado, com o intuito de a colocar numa situação de interacção com outras 

pessoas, para que evolua mais a nível da comunicação com terceiros, tentando 

com que fique um pouco mais extrovertida. Porém, é algo em que não temos 

tido muito êxito, uma vez que a aluna pura e simplesmente se recusa ou se 

aborrece com essa situação. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 10 Hora: 9h Duração: 90m 

Data: 15/02/05 
Material: Arcos, bolas de diferentes cores, cadeiras, 

banco sueco e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

15’ - A aluna aumenta a 
sua noção do corpo. 

- Na sala de apoio especial, 
a aluna desenha um menino 
e uma menina de mão 
dada. 

-Pensar num amigo; 
-Pensar numa amiga. 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 

Jogo do semáforo: quando 
o professor disser verde a 
aluna corre, quando disser 
amarelo a aluna caminha e 
quando disser vermelho a 
aluna pára. 

- Atenção ao que o 
professor disser; 
- Decidir rápido o que 
fazer. 

10’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral. 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 
ajuda e sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 

10’ - A aluna aumenta a 
sua noção do corpo. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: o professor imita a 
aluna. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção. 

10’ - A aluna desenvolve a 
lateralidade. 

- A aluna realiza uma 
estafeta em vaivém. Vai 
buscar os arcos que se 
encontram á sua frente 
transportando-os na mão 
que o professor indicar. 
- A aluna encontra-se 
imóvel e levanta o MS ou o 
MI que o professor pedir. 

- Transportar o arco 
apenas com a mão 
que o professor 
indicar. 
- Levantar rápido o 
membro que o 
professor referir., 

10’ 
- A aluna desenvolve a 
distinção de cores e a 
preensão manual. 

- A aluna distingue as bolas 
de diferentes cores e 
entrega as pedidas ao 
professor percorrendo uma 
distância de cerca de 20m 
com a bola nas mãos. 

-Entregar a bola da 
cor pedida. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

10’ - A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
estático. 

- A aluna mantém-se imóvel 
durante 10segundos. 
Variante: 1-igual ao anterior 
mas com os olhos 
vendados. 2-igual ao 

- Não se mexer; 
- Não pousar o pé que 
tem levantado. 
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anterior mas apenas sobre 
um MI. 

10’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
dinâmico. 

- A aluna passa por cima de 
cinco cadeiras seguidas e 
juntas. 
- A aluna movimenta-se em 
cima de um banco sueco. 
- A aluna movimenta-se no 
solo com os olhos 
vendados. 

- Deslocar-se com 
calma; 
- Olhar para a frente; 

Fi
na

l 

10’ 

- A aluna realiza 
alongamentos, imitando 
o professor. 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- Colocada enfrente ao 
professor, a aluna realiza 
alongamentos dos MS e dos 
MI, imitando o que o 
professor faz. 
- Depois de realizar os 
alongamentos, a aluna 
colabora com o professor na 
arrumação do material 
utilizado na aula. 

- Imitar o professor. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 Na sessão de hoje, a aluna encontrava-se bem disposta, colaborando 

durante todo o tempo nos exercícios propostos. Notou-se porém, que em 

alguns exercícios e em determinados momentos a aluna distraía-se, 

“navegando” um pouco e não tirando por isso o melhor proveito das situações 

criadas.  

 Embora sentindo por vezes a desmotivação da aluna para a realização 

de alguns exercícios, repito, é de salientar os bons resultados que tem vindo a 

demonstrar, e na sessão de hoje particularmente a nível do equilíbrio e da 

noção de corpo uma vez mais. Consegue realizar os exercícios mais 

naturalmente e mais rapidamente sem demonstrar tanto medo em errar. 

 A nível da subida e descida das escadas, voltou a conseguir subir 

sozinha as escadas e por isso sentimos que o ideal era consolidar essa tarefa 

para depois passarmos para uma outra, a de descer as escadas sem apoio que 

ainda é uma das grandes dificuldades da aluna em questão. 

 

 

 



A Actividade Física e o Desenvolvimento Psicomotor de um Indivíduo com Síndrome de Down em Regime Inclusivo. 
 

 XXXIV

 

Plano de Sessão 
 

Sessão nº 11 Hora: 9h Duração: 90m 

Data: 22/02/05 
Material: Arcos, bolas de diferentes cores, cadeiras, 

banco sueco e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

15’ - A aluna aumenta a 
sua noção do corpo. 

- Na sala de apoio especial, 
a aluna realiza um desenho 
que inclua pelo menos um 
menino e uma menina. 

-Pensar num amigo; 
-Pensar numa amiga. 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 

Jogo do semáforo: quando 
o professor disser verde a 
aluna corre, quando disser 
amarelo a aluna caminha e 
quando disser vermelho a 
aluna pára. 

- Atenção ao que o 
professor disser; 
- Decidir rápido o que 
fazer. 

10’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral. 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 
ajuda e sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 

10’ - A aluna aumenta a 
sua noção do corpo. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: o professor imita a 
aluna. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção. 

5’ 
- A aluna desenvolve a 
coordenação óculo-
pedal e o equilíbrio. 

- A aluna colocada a cerca 
de 2m de 2 cones, remata a 
bola tentando-os derrubar. 
Conforme o êxito aumentar, 
aumenta-se também a 
distância entre a bola e os 
cones. 

- Chutar a bola; 
- Derrubar os cones; 
- Manter o equilíbrio. 

10’ - A aluna desenvolve a 
lateralidade. 

- A aluna realiza uma 
estafeta em vaivém. Vai 
buscar os arcos que se 
encontram á sua frente 
transportando-os na mão 
que o professor indicar. 
- A aluna encontra-se 
imóvel e levanta o MS ou o 
MI que o professor pedir. 

- Transportar o arco 
apenas com a mão 
que o professor 
indicar. 
- Levantar rápido o 
membro que o 
professor referir., 

Fu
nd

am
en

ta
l 

5’ - A aluna desenvolve a 
distinção de cores e a 
preensão manual. 

- A aluna distingue as bolas 
de diferentes cores e 
entrega as pedidas ao 
professor percorrendo uma 

-Entregar a bola da 
cor pedida. 
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distância de cerca de 20m 
com a bola nas mãos. 

10’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
estático. 

- A aluna mantém-se imóvel 
durante 10segundos. 
Variante: 1-igual ao anterior 
mas com os olhos 
vendados. 2-igual ao 
anterior colocando-se em 
bicos de pé. 

- Não se mexer; 
- Não pousar o pé que 
tem levantado. 

10’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
dinâmico. 

- A aluna passa por cima de 
cinco cadeiras seguidas e 
juntas. 
- A aluna movimenta-se em 
cima de um banco sueco. 
- A aluna movimenta-se no 
solo com os olhos 
vendados. 

- Deslocar-se com 
calma; 
- Olhar para a frente; 

Fi
na

l 

10’ 

- A aluna realiza 
alongamentos, imitando 
o professor. 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- Colocada enfrente ao 
professor, a aluna realiza 
alongamentos dos MS e dos 
MI, imitando o que o 
professor faz. 
- Depois de realizar os 
alongamentos, a aluna 
colabora com o professor na 
arrumação do material 
utilizado na aula. 

- Imitar o professor. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 Relativamente á sessão anterior, hoje a aluna não apresentou grandes 

alterações nos seus rendimentos. 

 Notou-se que a aluna estava um pouco aborrecida, pois a sua motivação 

e o seu empenho não foi o mesmo como aquele que já nos tinha habituado. 

 De salientar que realizou todos os exercícios propostos, com especial 

motivação para o exercício do chutar para derrubar os cones, no qual 

trabalhávamos a coordenação óculo-pedal.  
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 12 Hora: 9h Duração: 90m 

Data: 25/02/05 
Material: Arcos, bolas de diferentes cores, bola de 

basquetebol e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

15’ - A aluna aumenta a 
sua noção do corpo. 

- Na sala de apoio especial, 
a aluna realiza um desenho 
que inclua pelo menos um 
menino e uma menina. 

-Pensar num amigo; 
-Pensar numa amiga. 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 

Jogo do semáforo: quando 
o professor disser verde a 
aluna corre, quando disser 
amarelo a aluna caminha e 
quando disser vermelho a 
aluna pára. 

- Atenção ao que o 
professor disser; 
- Decidir rápido o que 
fazer. 

10’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral. 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 
ajuda e sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 

10’ - A aluna aumenta a 
sua noção do corpo. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: o professor imita a 
aluna. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção. 

5’ 
- A aluna desenvolve a 
coordenação óculo-
pedal e o equilíbrio. 

- A aluna colocada a cerca 
de 2m de 2 cones, remata a 
bola tentando-os derrubar. 
Conforme o êxito aumentar, 
aumenta-se também a 
distância entre a bola e os 
cones. 

- Chutar a bola; 
- Derrubar os cones; 
- Manter o equilíbrio. 

10’ - A aluna desenvolve a 
lateralidade. 

- A aluna realiza uma 
estafeta em vaivém. Vai 
buscar os arcos que se 
encontram á sua frente 
transportando-os na mão 
que o professor indicar. 
- A aluna encontra-se 
imóvel e levanta o MS ou o 
MI que o professor pedir. 

- Transportar o arco 
apenas com a mão 
que o professor 
indicar. 
- Levantar rápido o 
membro que o 
professor referir., 

Fu
nd

am
en

ta
l 

5’ 
- A aluna desenvolve a 
distinção de cores e a 
preensão manual. 

- A aluna distingue as bolas 
de diferentes cores e 
entrega as pedidas ao 
professor percorrendo uma 
distância de cerca de 20m 
com a bola nas mãos. 

-Entregar a bola da 
cor pedida. 
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10’ - A aluna realiza drible 
de progressão. 

- Com uma bola de 
basquetebol, a aluna realiza 
drible de uma linha lateral 
até á outra, do campo de 
basquetebol. 

- Realizar o batimento 
à altura da cintura; 
- Andar enfrente. 

10’ - A aluna desenvolve a 
tonicidade. 

- A aluna realiza exercícios 
de flexibilidade á ordem do 
professor. 

- Imitar o professor. 

Fi
na

l 

10’ 

- A aluna realiza 
alongamentos, imitando 
o professor. 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- Colocada enfrente ao 
professor, a aluna realiza 
alongamentos dos MS e dos 
MI, imitando o que o 
professor faz. 
- Depois de realizar os 
alongamentos, a aluna 
colabora com o professor na 
arrumação do material 
utilizado na aula. 

- Imitar o professor. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 Na sessão de hoje, a aluna foi bastante colaboradora para o bom 

funcionamento da aula, uma vez que esteve sempre muito empenhada e 

motivada. Notámos que ela hoje estava muito bem disposta, o que facilitou 

desde logo a nossa intervenção. 

 Verificamos uma crescente evolução da aluna no que toca á sua 

coordenação dinâmica geral, uma vez que sobe e desce as escadas muito 

mais facilmente. Sobe sem qualquer ajuda e apoio, e desce com apoio, mas 

muito mais independente. 

 A nível do exercício da lateralidade, a aluna mostra muito mais rapidez 

de decisão, aumentando de facto o êxito no seu desempenho. 

 Queremos ainda e por fim, justificar o facto de termos abordado o drible 

de progressão na sessão de hoje. Após observação realizada na aula de 

educação física na qual a aluna está integrada, observamos que esta sente 

grandes dificuldades no drible de progressão na modalidade de basquetebol. 

Sendo um dos requisitos essenciais para a prática da modalidade, decidimos 

por bem trabalhar um pouco esta habilidade de uma forma mais direccionada 

ás limitações da aluna. Este trabalho correu bem, dentro das possibilidades, 

mas temos noção de que ainda muito á para fazer. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 13 Hora: 9h Duração: 90m 

Data: 15/03/05 
Material: Arcos, bolas de diferentes cores, bola de 

basquetebol e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

15’ - A aluna realiza 
construção de palavras.

- Na sala de apoio especial, 
a aluna constrói palavras 
segundo as figuras que lhe 
são apresentadas. 

- Olhar bem para a 
figura; 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 

Jogo do semáforo: quando 
o professor disser verde a 
aluna corre, quando disser 
amarelo a aluna caminha e 
quando disser vermelho a 
aluna pára. 

- Atenção ao que o 
professor disser; 
- Decidir rápido o que 
fazer. 

10’ - A aluna aumenta a 
sua noção do corpo. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: o professor imita a 
aluna. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção. 

10’ - A aluna desenvolve a 
lateralidade. 

- A aluna realiza uma 
estafeta em vaivém. Vai 
buscar os arcos que se 
encontram á sua frente 
transportando-os na mão 
que o professor indicar. 
- A aluna encontra-se 
imóvel e levanta o MS ou o 
MI que o professor pedir. 

- Transportar o arco 
apenas com a mão 
que o professor 
indicar. 
- Levantar rápido o 
membro que o 
professor referir., 

5’ 
- A aluna desenvolve a 
coordenação óculo-
pedal e o equilíbrio. 

- A aluna colocada a cerca 
de 2m de 2 cones, remata a 
bola tentando-os derrubar. 
Conforme o êxito aumentar, 
aumenta-se também a 
distância entre a bola e os 
cones. 

- Chutar a bola; 
- Derrubar os cones; 
- Manter o equilíbrio. 

10’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral. 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 
ajuda e sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

15’ - A aluna realiza drible 
de progressão. 

- Com uma bola de 
basquetebol, a aluna realiza 
drible de uma linha lateral 
até á outra, do campo de 

- Realizar o batimento 
à altura da cintura; 
- Andar enfrente. 
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basquetebol. 

10’ - A aluna desenvolve a 
tonicidade. 

- A aluna realiza exercícios 
de flexibilidade á ordem do 
professor. 

- Imitar o professor. 
Fi

na
l 

10’ 

- A aluna realiza 
alongamentos, imitando 
o professor. 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- Colocada enfrente ao 
professor, a aluna realiza 
alongamentos dos MS e dos 
MI, imitando o que o 
professor faz. 
- Depois de realizar os 
alongamentos, a aluna 
colabora com o professor na 
arrumação do material 
utilizado na aula. 

- Imitar o professor. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 Apesar da aluna ter adoptado uma atitude bastante positiva ao longo de 

toda a sessão de hoje, relativamente ao seu plano motor comparando com a 

aula passada não existem alterações significativas a registar. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 14 Hora: 9h Duração: 75m 

Data: 18/03/05 
Material: Arcos, bolas de diferentes cores, bola de 

basquetebol e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

15’ - A aluna realiza 
construção de palavras.

- Na sala de apoio especial, 
a aluna constrói palavras 
segundo as figuras que lhe 
são apresentadas. 

- Olhar bem para a 
figura; 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 

Jogo do semáforo: quando 
o professor disser verde a 
aluna corre, quando disser 
amarelo a aluna caminha e 
quando disser vermelho a 
aluna pára. 

- Atenção ao que o 
professor disser; 
- Decidir rápido o que 
fazer. 

10’ - A aluna desenvolve a 
lateralidade. 

- Deitada no colchão, a 
aluna coloca o MI direito 
sobre o esquerdo e vice 
versa. 
- A mesma situação 
levantando os MS. 

- Decidir rápido; 
- Levantar rápido o 
membro que o 
professor referir., 

10’ 
- A aluna desenvolve a 
coordenação óculo-
pedal e o equilíbrio. 

- A aluna colocada a cerca 
de 2m de 2 cones, remata a 
bola tentando-os derrubar. 
Conforme o êxito aumentar, 
aumenta-se também a 
distância entre a bola e os 
cones. 

- Chutar a bola; 
- Derrubar os cones; 
- Manter o equilíbrio. 

10’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral. 

- Subir e descer escadas 
com apoio. 
Variante: subir e descer 
escadas sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

15’ - A aluna realiza drible 
de progressão. 

- Com uma bola de 
basquetebol, a aluna realiza 
drible de uma linha lateral 
até á outra, do campo de 
basquetebol. 

- Realizar o batimento 
à altura da cintura; 
- Andar enfrente. 
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Fi
na

l 
10’ 

- A aluna realiza 
alongamentos, imitando 
o professor. 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- Colocada enfrente ao 
professor, a aluna realiza 
alongamentos dos MS e dos 
MI, imitando o que o 
professor faz. 
- Depois de realizar os 
alongamentos, a aluna 
colabora com o professor na 
arrumação do material 
utilizado na aula. 

- Imitar o professor. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 A sessão de hoje ficou pendente pelo facto do mau tempo. Deste modo, 

o plano desta sessão passará para a sessão seguinte. 

 Com isto, o trabalho desenvolveu-se no interior, mais concretamente na 

sala de apoio especial. Aproveitamos a ocasião para incidir o nosso trabalho na 

noção do corpo e na lateralidade. 

 Foram realizados desenhos corporais com e sem imagens de apoio, e 

depois efectuadas fichas mais direccionadas para o trabalho da lateralidade. 

Para além disto, fizemos ainda pequenos jogos direccionados aos mesmos 

objectivos atrás referidos. 

 Pensamos ser pertinente referir que se nota uma evolução positiva nas 

prestações da aluna, quer na diminuição de erros quer na velocidade de 

decisão. Hoje, particularmente, foi mais fácil esta detecção uma vez que 

trabalhamos apenas a lateralidade e a noção do corpo dentro da sala de apoio 

especial, ou seja, tivemos bastante tempo para observar e “testar” a aluna. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 15 Hora: 9h Duração: 75m 

Data: 05/04/05 
Material: Arcos, bolas de diferentes cores, bola de 

basquetebol e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

15’ - A aluna realiza 
construção de palavras.

- Na sala de apoio especial, 
a aluna constrói palavras 
segundo as figuras que lhe 
são apresentadas. 

- Olhar bem para a 
figura; 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 

Jogo do semáforo: quando 
o professor disser verde a 
aluna corre, quando disser 
amarelo a aluna caminha e 
quando disser vermelho a 
aluna pára. 

- Atenção ao que o 
professor disser; 
- Decidir rápido o que 
fazer. 

10’ - A aluna desenvolve a 
lateralidade. 

- Deitada no colchão, a 
aluna coloca o MI direito 
sobre o esquerdo e vice 
versa. 
- A mesma situação 
levantando os MS. 

- Decidir rápido; 
- Levantar rápido o 
membro que o 
professor referir., 

10’ 
- A aluna desenvolve a 
coordenação óculo-
pedal e o equilíbrio. 

- A aluna colocada a cerca 
de 2m de 2 cones, remata a 
bola tentando-os derrubar. 
Conforme o êxito aumentar, 
aumenta-se também a 
distância entre a bola e os 
cones. 

- Chutar a bola; 
- Derrubar os cones; 
- Manter o equilíbrio. 

10’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral e o 
equilíbrio. 

- Subir e descer escadas 
com apoio. 
Variante: subir e descer 
escadas sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

15’ - A aluna realiza drible 
de progressão. 

- Com uma bola de 
basquetebol, a aluna realiza 
drible de uma linha lateral 
até á outra, do campo de 
basquetebol. 

- Realizar o batimento 
à altura da cintura; 
- Andar enfrente. 
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Fi
na

l 
10’ 

- A aluna realiza 
alongamentos, imitando 
o professor. 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- Colocada enfrente ao 
professor, a aluna realiza 
alongamentos dos MS e dos 
MI, imitando o que o 
professor faz. 
- Depois de realizar os 
alongamentos, a aluna 
colabora com o professor na 
arrumação do material 
utilizado na aula. 

- Imitar o professor. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 A aluna cooperou durante toda a sessão e manteve-se bastante 

motivada.  

Relativamente ao plano motor, não se verificaram alterações 

significativas de registo, contudo, podemos referir a constante evolução da 

aluna em determinados exercícios, sobretudo no equilíbrio (subir e descer 

escadas) e na lateralidade. 

Todavia, achamos importante salientar da sessão de hoje o facto de 

conseguirmos pela primeira vez que a aluna comunicasse com as funcionárias 

a fim de concretizar um recado que lhe tivéramos pedido. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 16 Hora: 9h Duração: 90m 

Data: 08/04/05 
Material: Arcos, bolas de diferentes cores, vendas para 

os olhos, bola de basquetebol e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

15’ 

- A aluna constrói dois 
puzzles com ajuda do 
professor; 
- A aluna desenvolve a 
sua preensão manual. 

- Na sala de apoio especial, 
a aluna constrói os puzzles, 
detectando os diferentes 
meses do ano e 
conhecendo os diferentes 
objectos e animais. 

 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 

Jogo do semáforo: quando 
o professor disser verde a 
aluna corre, quando disser 
amarelo a aluna caminha e 
quando disser vermelho a 
aluna pára. 

- Atenção ao que o 
professor disser; 
- Decidir rápido o que 
fazer. 

10’ 

A aluna:  
- Aumenta a sua noção 
do corpo. 
- Desenvolve a sua 
lateralidade. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: exercício igual ao 
anterior, mas a aluna deve 
estar com os olhos 
vendados e ouvir as 
indicações do professor. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção; 
- Ouvir o professor; 
- Decidir rápido. 

10’ 

A aluna: 
- Desenvolve a sua 
lateralidade. 
- Desenvolve a sua 
preensão manual. 

- A aluna realiza uma 
estafeta em vaivém. Vai 
buscar os arcos que se 
encontram á sua frente 
transportando-os na mão 
que o professor indicar. 
- A aluna encontra-se 
imóvel e levanta o MS ou o 
MI que o professor pedir. 

- Transportar o arco 
apenas com a mão 
que o professor 
indicar. 
- Levantar rápido o 
membro que o 
professor referir., 

5’ 
- A aluna desenvolve a 
coordenação óculo-
pedal e o equilíbrio. 

- A aluna colocada a cerca 
de 2m de 2 cones, remata a 
bola tentando-os derrubar. 
Conforme o êxito aumentar, 
aumenta-se também a 
distância entre a bola e os 
cones. 

- Chutar a bola; 
- Derrubar os cones; 
- Manter o equilíbrio. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

10’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral e o 
equilíbrio. 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 
ajuda e sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 
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15’ - A aluna realiza drible 
de progressão. 

- Com uma bola de 
basquetebol, a aluna realiza 
drible de uma linha lateral 
até á outra, do campo de 
basquetebol. 
Variante: realiza dois dribles 
com a mão direita e dois 
com a mão esquerda. 

- Realizar o batimento 
à altura da cintura; 
- Andar em frente. 

10’ - A aluna desenvolve a 
sua tonicidade. 

- A aluna realiza exercícios 
de flexibilidade á ordem do 
professor. 

- Imitar o professor. 

Fi
na

l 

10’ 

- A aluna realiza 
alongamentos, imitando 
o professor. 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- Colocada enfrente ao 
professor, a aluna realiza 
alongamentos dos MS e dos 
MI, imitando o que o 
professor faz. 
- Depois de realizar os 
alongamentos, a aluna 
colabora com o professor na 
arrumação do material 
utilizado na aula. 

- Imitar o professor. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 Na sessão de hoje, a aluna encontrava-se cooperativa embora não 

estivesse muito bem disposta. Senti-mos que algo de estranho se tivera 

passado com ela, pois não estava muito motivada. 

 Apesar de tudo isto, a aluna realizou todos os exercícios programados 

positivamente. De salientar o facto de pela primeira vez termos conseguido que 

a aluna descesse 3 degraus seguidos sem ajuda nem qualquer apoio. Foi 

muito bom e aí ela motivou-se um pouco mais, notámos que também ela ficou 

muito contente com tal feito. 

 Para além disto, é ainda importante referir que a nível da noção do corpo 

a aluna demonstra muito maior domínio e reconhecimento do seu corpo. Prova 

disso foi o facto de a aluna com os olhos vendados ser capaz de tocar em 

todos os sítios do seu corpo (á ordem do professor) sem se enganar e sem 

perder tempo a reflectir. 

 Relativamente ao equilíbrio, notámos que a aluna tem desenvolvido as 

suas capacidades, e prova disso são os feitos que ela tem conseguido alcançar 

no subir e descer escadas sem qualquer tipo de apoio, assim como no 
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exercício para o desenvolvimento da coordenação óculo-pedal, em que a aluna 

tem de correr e chutar a bola em equilíbrio. Consegue ainda manter-se imóvel 

por um período superior a 10 segundos. Contudo, sente ainda algumas 

dificuldades na imobilização apenas sobre um MI, ou em meia ponta (bicos de 

pé). 

 Quanto á lateralidade, a aluna tem também mostrado o seu progresso. 

Consegue cada vez mais decidir rapidamente e acertadamente o que lhe é 

pedido.  

 No trabalho da tonicidade, a aluna tem também mostrado muito 

empenho e os resultados também se fazem sentir uma vez que, embora ligeira, 

se verifica uma evolução da flexibilidade da aluna, pois é aqui que estamos a 

incidir mais o nosso trabalho. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 17 Hora: 9h Duração: 60m 

Data: 12/04/05 
Material: Jogo das palavras, vendas para os olhos e 

cadeiras. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

10’ - A aluna realiza 
construção de palavras.

- Na sala de apoio especial, 
a aluna constrói palavras 
segundo as figuras que lhe 
são apresentadas. 

- Olhar bem para a 
figura; 

15’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral. 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 
ajuda e sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 

15’ - A aluna aumenta a 
sua noção do corpo. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: exercício igual ao 
anterior, mas a aluna deve 
estar com os olhos 
vendados e ouvir as 
indicações do professor. 
- A aluna faz o seu auto-
retrato e o do seu professor. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção. 

5’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
estático. 

- A aluna mantém-se imóvel 
durante 15segundos. 
Variante: 1-igual ao anterior 
mas com os olhos 
vendados. 2-igual ao 
anterior mas apenas sobre 
um MI (10segundos). 

- Não se mexer; 
- Não pousar o pé que 
tem levantado. 

5’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
dinâmico. 

- A aluna passa por cima de 
cinco cadeiras seguidas e 
juntas. 
- A aluna movimenta-se no 
solo com os olhos 
vendados. 

- Deslocar-se com 
calma; 
- Olhar para a frente; 

Fu
nd

am
en

ta
l 

5’ - A aluna desenvolve a 
sua lateralidade. 

- Ao sinal do professor, a 
aluna coloca-se no espaço 
da sala correspondente (ex. 
à direita do computador) 

- Ser rápida; 
- Estar com atenção. 

Fi
na

l 

5’ 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- A aluna colabora com o 
professor na arrumação do 
material utilizado na aula. 
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Relatório da Sessão: 
 

 O plano da sessão de hoje foi programado propositadamente para se 

realizar no interior da escola, mais precisamente na sala de apoio especial, 

uma vez que o tempo ameaçava chuva e muito frio. 

 Relativamente ao plano motor da aluna e á sessão passada, não temos 

muito a referir, a não ser acentuar a ideia de progresso que a aluna está a ter, 

nomeadamente e como hoje voltou a ficar marcado na sua noção de corpo, 

pelos desenhos que efectuou. Teve a consciência de desenhar todos os 

membros, olhos, boca, nariz, cabelo e orelhas. 

 A aluna estava bem disposta, motivada e empenhada, o que facilitou o 

desenrolar de uma boa sessão. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 18 Hora: 9h Duração: 90m 

Data: 15/04/05 
Material: Arcos, bolas de diferentes cores e tamanhos, 

vendas para os olhos, bola de basquetebol e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

10’ 

- A aluna constrói dois 
puzzles com ajuda do 
professor; 
- A aluna desenvolve a 
sua preensão manual. 

- Na sala de apoio especial, 
a aluna constrói os puzzles, 
detectando os diferentes 
meses do ano e 
conhecendo os diferentes 
objectos e animais. 

 

8’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 
- A aluna desenvolve o 
equilíbrio.  

- Caçadinhas sobre as 
linhas do campo de 
basquetebol. O professor 
começa a caçar, só podem 
correr sobre as linhas. 

- Manter o equilíbrio; 
- Rápido a fugir; 
- Rápido a caçar. 

10’ 

A aluna:  
- Aumenta a sua noção 
do corpo. 
- Desenvolve a sua 
lateralidade. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: exercício igual ao 
anterior, mas a aluna deve 
estar com os olhos 
vendados e ouvir as 
indicações do professor. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção; 
- Ouvir o professor; 
- Decidir rápido. 

10’ 

A aluna: 
- Desenvolve a sua 
lateralidade. 
- Desenvolve a sua 
preensão manual. 

- A aluna realiza uma 
estafeta em vaivém. Vai 
buscar os arcos que se 
encontram á sua frente 
transportando-os na mão 
que o professor indicar. 
- A aluna encontra-se 
imóvel e levanta o MS ou o 
MI que o professor pedir. 

- Transportar o arco 
apenas com a mão 
que o professor 
indicar. 
- Levantar rápido o 
membro que o 
professor referir., 

7’ 

A aluna:  
- Desenvolve a 
coordenação óculo-
manual.  
- Desenvolve as acções 
motoras de agarrar e 
lançar. 

- Com uma bola pequena e 
leve, a aluna de pé atira a 
bola ao ar e tenta-a apanhar 
sem a deixar cair ao chão. 

- Atirar a bola ao ar; 
- Agarrar a bola. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

10’ - A aluna desenvolve a 
sua coordenação 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
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dinâmica geral e o 
equilíbrio. 

ajuda e sem apoio. vertical do tronco. 

15’ 
- A aluna realiza drible 
de progressão. 
- A aluna desenvolve a 
sua lateralidade.  

- Com uma bola de 
basquetebol, a aluna realiza 
drible de uma linha lateral 
até á outra, do campo de 
basquetebol. 
Variante: realiza dois dribles 
com a mão direita e dois 
com a mão esquerda. 

- Realizar o batimento 
à altura da cintura; 
- Andar em frente. 

10’ - A aluna desenvolve a 
sua tonicidade. 

- A aluna realiza exercícios 
de flexibilidade á ordem do 
professor. 

- Imitar o professor. 

Fi
na

l 

10’ 

- A aluna realiza 
alongamentos, imitando 
o professor. 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- Colocada enfrente ao 
professor, a aluna realiza 
alongamentos dos MS e dos 
MI, imitando o que o 
professor faz. 
- Depois de realizar os 
alongamentos, a aluna 
colabora com o professor na 
arrumação do material 
utilizado na aula. 

- Imitar o professor. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 Na sessão de hoje, a aluna apareceu bem disposta colaborando em 

todas as actividades propostas. 

 Relativamente ao seu plano motor é de referir que a aluna sentiu 

grandes dificuldades no exercício da coordenação óculo-manual. A aluna 

conseguia facilmente atirar a bola ao ar mas não a conseguiu agarrar nenhuma 

vez. Parecia que tinha medo, e desmotivou completamente, o que fez com que 

terminasse-mos logo com este exercício e passássemos para o seguinte. 

 De salientar ainda que a realização do exercício de subir escadas 

continua a dar frutos, uma vez que a aluna já sobe todos os degraus do edifício 

sem ajuda nem apoio, e desceu 7 degraus seguidos sem qualquer tipo de 

apoio.  

 Na realização do drible de progressão, notámos também já alguma 

evolução por parte da aluna, que inicialmente tinha grandes dificuldades. Agora 

já consegue driblar em progressão durante toda a lateral do campo de 

basquetebol. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 19 Hora: 9h Duração: 90m 

Data: 19/04/05 
Material: Puzzle, vendas para os olhos, bola de futebol, bola 

de basquetebol, bola pequena e leve, balão e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

10’ 

- A aluna constrói dois 
puzzles com ajuda do 
professor; 
- A aluna desenvolve a 
sua preensão manual. 

- Na sala de apoio especial, 
a aluna constrói os puzzles, 
detectando os diferentes 
meses do ano e 
conhecendo os diferentes 
objectos e animais. 

 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 
- A aluna desenvolve o 
equilíbrio.  

- Caçadinhas sobre as 
linhas do campo de 
basquetebol. O professor 
começa a caçar, só podem 
correr sobre as linhas. 

- Manter o equilíbrio; 
- Rápido a fugir; 
- Rápido a caçar. 

10’ 

A aluna:  
- Aumenta a sua noção 
do corpo. 
- Desenvolve a sua 
lateralidade. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: exercício igual ao 
anterior, mas a aluna deve 
estar com os olhos 
vendados e ouvir as 
indicações do professor. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção; 
- Ouvir o professor; 
- Decidir rápido. 

10’ 

A aluna:  
- Desenvolve a 
coordenação óculo-
manual.  
- Desenvolve as acções 
motoras de agarrar e 
lançar. 

- Com um balão nas mãos, 
a aluna de pé atira-o ao ar e 
tenta-o apanhar sem o 
deixar cair ao chão. 
Variante: exercício igual ao 
anterior mas com uma bola 
pequena e leve. 

- Atirar a bola ao ar; 
- Agarrar a bola. 

5’ 
- A aluna desenvolve a 
coordenação óculo-
pedal e o equilíbrio. 

- A aluna colocada a cerca 
de 2m de 2 cones, remata a 
bola tentando-os derrubar. 
Conforme o êxito aumentar, 
aumenta-se também a 
distância entre a bola e os 
cones. 

- Chutar a bola; 
- Derrubar os cones; 
- Manter o equilíbrio. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

15’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral e o 
equilíbrio. 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 
ajuda e sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 
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15’ 
- A aluna realiza drible 
de progressão. 
- A aluna desenvolve a 
sua lateralidade.  

- Com uma bola de 
basquetebol, a aluna realiza 
drible de uma linha lateral 
até á outra, do campo de 
basquetebol. 
Variante: realiza dois dribles 
com a mão direita e dois 
com a mão esquerda. 

- Realizar o batimento 
à altura da cintura; 
- Andar em frente. 

10’ - A aluna desenvolve a 
sua tonicidade. 

- A aluna realiza exercícios 
de flexibilidade á ordem do 
professor. 

- Imitar o professor. 

Fi
na

l 

10’ 

- A aluna realiza 
alongamentos, imitando 
o professor. 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- Colocada enfrente ao 
professor, a aluna realiza 
alongamentos dos MS e dos 
MI, imitando o que o 
professor faz. 
- Depois de realizar os 
alongamentos, a aluna 
colabora com o professor na 
arrumação do material 
utilizado na aula. 

- Imitar o professor. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 Na sessão de hoje e comparando com a aula anterior, podemos referir 

que a aluna esteve menos activa, menos empenhada e menos motivada. 

Penso que esta atitude foi por motivos familiares, uma vez que ela se 

encontrava muito perturbada. 

 Apesar de tudo, conseguimos realizar todos os exercícios programados 

embora não de uma forma tão rigorosa e eficaz como seria se a aluna se 

encontrasse com outra motivação e empenho. 

 Contudo é de referir que os dados alcançados até aqui parecem estar 

assimilados, uma vez que não se verificou até agora retrocesso na 

aprendizagem já adquirida. Espelho disto é o rendimento e a prestação da 

aluna nos exercícios tais como subir e descer escadas, noção do corpo, 

lateralidade e equilíbrio, que mostram de facto a evolução da aluna. 

 Hoje, uma vez mais a aluna subiu todas as escadas sem apoio e desceu 

novamente algumas (6), também sem qualquer apoio.  

 De salientar ainda a forma como aos poucos sentimos que a aluna se 

começa a desinibir, sobretudo no contacto com os outros. Concretamente, a 



A Actividade Física e o Desenvolvimento Psicomotor de um Indivíduo com Síndrome de Down em Regime Inclusivo. 
 

 LIII

aluna ainda não vai por vontade própria falar com alguém ou pedir alguma 

coisa, mas com a companhia de alguém com quem tenha mais confiança, já é 

capaz de falar alguma coisa, com um terceiro, ainda que muito timidamente. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 20 Hora: 9h Duração: 60m 

Data: 22/04/05 
Material: Jogo das palavras, vendas para os olhos e 

cadeiras. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

10’ - A aluna realiza 
construção de palavras.

- Na sala de apoio especial, 
a aluna constrói palavras 
segundo as figuras que lhe 
são apresentadas. 

- Olhar bem para a 
figura; 

15’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral. 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 
ajuda e sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 

15’ - A aluna aumenta a 
sua noção do corpo. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: exercício igual ao 
anterior, mas a aluna deve 
estar com os olhos 
vendados e ouvir as 
indicações do professor. 
- A aluna faz um desenho 
que inclua um menino e 
uma menina.  

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção. 

5’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
estático. 

- A aluna mantém-se imóvel 
durante 15segundos. 
Variante: 1-igual ao anterior 
mas com os olhos 
vendados. 2-igual ao 
anterior mas apenas sobre 
um MI (10segundos). 

- Não se mexer; 
- Não pousar o pé que 
tem levantado. 

5’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
dinâmico. 

- A aluna passa por cima de 
cinco cadeiras seguidas e 
juntas. 
- A aluna imóvel no chão, 
altera com os 2pés no chão 
para 2pés em meia ponta. 

- Deslocar-se com 
calma; 
- Olhar para a frente; 

Fu
nd

am
en

ta
l 

5’ - A aluna desenvolve a 
sua lateralidade. 

- Ao sinal do professor, a 
aluna coloca-se no espaço 
da sala correspondente (ex. 
à direita do computador) 

- Ser rápida; 
- Estar com atenção. 

Fi
na

l 

5’ 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- A aluna colabora com o 
professor na arrumação do 
material utilizado na aula. 
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Relatório da Sessão: 
 

 A aluna cooperou durante toda a sessão e manteve-se bastante 

motivada.  

Relativamente ás últimas sessões e ao plano motor da aluna, não se 

verificaram alterações significativas de registo. 

 A nível do plano sócio-afectivo, parece-nos que a aluna está a 

atravessar uma fase em que se encontra mais susceptível de falar e de se 

integrar no meio mais social. Parece estar mais aberta e comunicativa. Hoje 

uma vez mais com a companhia do professor, foi pedir á funcionária a chave 

da arrecadação. Inevitavelmente ficamos muito satisfeitos, inclusive a 

professora responsável pelo ensino especial, uma vez que esta atitude da 

aluna era quase impensável. Por isso iremos continuar a trabalhar, e como 

temos feito até aqui, não olhar apenas para o plano motor da aluna, mas 

também para o plano cognitivo, comunicativo e sócio-afectivo. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 21 Hora: 9h Duração: 90m 

Data: 26/04/05 
Material: Puzzle, vendas para os olhos, bola de futebol, bola 

de basquetebol, bola pequena e leve, balão e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

10’ 

- A aluna constrói dois 
puzzles sem ajuda do 
professor; 
- A aluna desenvolve a 
sua preensão manual. 

- Na sala de apoio especial, 
a aluna constrói os puzzles, 
detectando os diferentes 
meses do ano e 
conhecendo os diferentes 
objectos e animais. 

 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 
- A aluna desenvolve o 
equilíbrio.  

- Caçadinhas sobre as 
linhas do campo de 
basquetebol. O professor 
começa a caçar, só podem 
correr sobre as linhas. 

- Manter o equilíbrio; 
- Rápido a fugir; 
- Rápido a caçar. 

10’ 

A aluna:  
- Aumenta a sua noção 
do corpo. 
- Desenvolve a sua 
lateralidade. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: exercício igual ao 
anterior, mas a aluna deve 
estar com os olhos 
vendados e ouvir as 
indicações do professor. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção; 
- Ouvir o professor; 
- Decidir rápido. 

10’ 

A aluna:  
- Desenvolve a 
coordenação óculo-
manual.  
- Desenvolve as acções 
motoras de agarrar e 
lançar. 

- Com um balão nas mãos, 
a aluna de pé atira-o ao ar e 
tenta-o apanhar sem o 
deixar cair ao chão. 
Variante: exercício igual ao 
anterior mas com uma bola 
pequena e leve. 

- Atirar a bola ao ar; 
- Agarrar a bola. 

5’ 
- A aluna desenvolve a 
coordenação óculo-
pedal e o equilíbrio. 

- A aluna colocada a cerca 
de 2m de 2 cones, remata a 
bola tentando-os derrubar. 
Conforme o êxito aumentar, 
aumenta-se também a 
distância entre a bola e os 
cones. 

- Chutar a bola; 
- Derrubar os cones; 
- Manter o equilíbrio. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

15’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral e o 
equilíbrio. 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 
ajuda e sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 
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15’ 
- A aluna realiza drible 
de progressão. 
- A aluna desenvolve a 
sua lateralidade.  

- Com uma bola de 
basquetebol, a aluna realiza 
drible de uma linha lateral 
até á outra, parando quando 
o professor disser “Stop”, e 
depois continua. 
Variante: realiza dois dribles 
com a mão direita e dois 
com a mão esquerda. 

- Realizar o batimento 
à altura da cintura; 
- Andar em frente. 

10’ - A aluna desenvolve a 
sua tonicidade. 

- A aluna realiza exercícios 
de flexibilidade á ordem do 
professor. 

- Imitar o professor. 

Fi
na

l 

10’ 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- A aluna colabora com o 
professor na arrumação do 
material utilizado na aula. 

 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 A aluna cooperou durante toda a sessão e manteve-se bastante 

motivada.  

Relativamente ás últimas sessões, não se verificaram alterações 

significativas de registo em qualquer dos planos de intervenção. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 22 Hora: 9h Duração: 90m 

Data: 29/04/05 
Material: Puzzle, vendas para os olhos, bola de futebol, bola 

de basquetebol, bola pequena e leve, balão e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

10’ 

- A aluna constrói dois 
puzzles sem ajuda do 
professor; 
- A aluna desenvolve a 
sua preensão manual. 

- Na sala de apoio especial, 
a aluna constrói os puzzles, 
detectando os diferentes 
meses do ano e 
conhecendo os diferentes 
objectos e animais. 

- Segurar bem as 
peças. 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 
- A aluna desenvolve o 
equilíbrio.  

- Caçadinhas sobre as 
linhas do campo de 
basquetebol. O professor 
começa a caçar, só podem 
correr sobre as linhas. 

- Manter o equilíbrio; 
- Rápido a fugir; 
- Rápido a caçar. 

10’ 

A aluna:  
- Aumenta a sua noção 
do corpo. 
- Desenvolve a sua 
lateralidade. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: exercício igual ao 
anterior, mas a aluna deve 
estar com os olhos 
vendados e ouvir as 
indicações do professor. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção; 
- Ouvir o professor; 
- Decidir rápido. 

10’ 

A aluna:  
- Desenvolve a 
coordenação óculo-
manual.  
- Desenvolve as acções 
motoras de agarrar e 
lançar. 

- Com um balão nas mãos, 
a aluna de pé atira-o ao ar e 
tenta-o apanhar sem o 
deixar cair ao chão. 
Variante: de frente para o 
professor atira uma bola 
pequena e leve pelo chão e 
depois recebe-a da mesma 
forma. 

- Atirar o balão ao ar; 
- Agarrar o balão. 
 
- Atirar a bola; 
- Agarrar a bola. 

5’ 
- A aluna desenvolve a 
coordenação óculo-
pedal e o equilíbrio. 

- A aluna colocada a cerca 
de 2m de 2 cones, remata a 
bola tentando-os derrubar. 
Conforme o êxito aumentar, 
aumenta-se também a 
distância entre a bola e os 
cones. 

- Chutar a bola; 
- Derrubar os cones; 
- Manter o equilíbrio. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

10’ - A aluna desenvolve a 
sua coordenação 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
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dinâmica geral e o 
equilíbrio. 

ajuda e sem apoio. vertical do tronco. 

15’ 
- A aluna realiza drible 
de progressão. 
- A aluna desenvolve a 
sua lateralidade.  

- Com uma bola de 
basquetebol, a aluna realiza 
drible de uma linha lateral 
até á outra, parando quando 
o professor disser “Stop”, e 
depois continua. 
Variante: realiza dois dribles 
com a mão direita e dois 
com a mão esquerda. 

- Realizar o batimento 
à altura da cintura; 
- Andar em frente. 

5’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
estático. 

- A aluna mantém-se imóvel 
durante 15segundos. 
Variante: 1-igual ao anterior 
mas com os olhos 
vendados. 2-igual ao 
anterior mas apenas sobre 
um MI (10segundos). 

- Não se mexer; 
- Não pousar o pé que 
tem levantado. 

10’ - A aluna desenvolve a 
sua tonicidade. 

- A aluna realiza exercícios 
de flexibilidade á ordem do 
professor. 

- Imitar o professor. 

Fi
na

l 

10’ 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- A aluna colabora com o 
professor na arrumação do 
material utilizado na aula. 

 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 A aluna manteve uma postura bastante positiva ao longo de toda a 

sessão, mostrando-se muito empenhada, interessada e motivada. Esta sua 

atitude fez com que conseguíssemos realizar todos os exercícios programados 

da melhor forma possível, obtendo resultados bastante positivos. 

 Importa então reter que a aluna conseguiu evoluir a nível do seu 

equilíbrio, não só pelo facto de ter conseguido subir todas as escadas sem 

ajuda e sem apoio como também as ter conseguido descer da mesma forma, 

ou seja sem qualquer tipo de apoio. Demonstrou também no exercício da 

imobilidade, que aumentou o seu tempo de realização sobretudo quando se 

encontrava com o apoio de apenas um MI. 

 Notámos também uma boa prestação da aluna com sinais de melhoria a 

nível do trabalho que temos realizado direccionado á coordenação óculo-

manual. Verificamos que a aluna já atira e agarra perfeitamente o balão, 

enquanto que com a bola, mesmo atirando-a e recebendo-a pelo chão a aluna 
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continua a ter alguma dificuldade sobretudo no que se refere ao receber, 

provavelmente por se tratar de um objecto mais duro.  

 Relativamente ao restante trabalho não verificamos nenhuma situação 

que requeira qualquer registo em particular. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 23 Hora: 9h Duração: 75m 

Data: 06/05/05 
Material: Vendas para os olhos, bola de futebol, bola de 

basquetebol, bola pequena e leve, balão, colchão e arco. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

10’ - A aluna aumenta a 
sua noção do corpo. 

- Na sala de apoio especial, 
a aluna realiza um desenho 
que inclua pelo menos um 
menino e uma menina. 

-Pensar num amigo; 
-Pensar numa amiga. 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 
- A aluna desenvolve o 
equilíbrio.  

- Caçadinhas sobre as 
linhas do campo de 
basquetebol. O professor 
começa a caçar, só podem 
correr sobre as linhas. 

- Manter o equilíbrio; 
- Rápido a fugir; 
- Rápido a caçar. 

10’ 

A aluna:  
- Desenvolve a 
coordenação óculo-
manual.  
- Desenvolve as acções 
motoras de agarrar e 
lançar. 

- Com um balão nas mãos, 
a aluna de pé atira-o ao ar e 
tenta-o apanhar sem o 
deixar cair ao chão. 
Variante: de frente para o 
professor atira uma bola 
pequena e leve pelo chão e 
depois recebe-a da mesma 
forma. 

- Atirar o balão ao ar; 
- Agarrar o balão. 
 
- Atirar a bola; 
- Agarrar a bola. 

10’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral e o 
equilíbrio. 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 
ajuda e sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 

10’ 
- A aluna realiza drible 
de progressão. 
- A aluna desenvolve a 
sua lateralidade.  

- Com uma bola de 
basquetebol, a aluna realiza 
drible de uma linha lateral 
até á outra, parando quando 
o professor disser “Stop”, e 
depois continua. 
Variante: realiza dois dribles 
com a mão direita e dois 
com a mão esquerda. 

- Realizar o batimento 
à altura da cintura; 
- Andar em frente. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

5’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
estático. 

- A aluna mantém-se imóvel 
durante 15segundos. 
Variante: 1-igual ao anterior 
mas com os olhos 
vendados. 2-igual ao 
anterior mas apenas sobre 
um MI (10segundos). 

- Não se mexer; 
- Não pousar o pé que 
tem levantado. 
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5’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
dinâmico. 

- A aluna passa por cima de 
cinco cadeiras seguidas e 
juntas. 
- A aluna movimenta-se em 
cima de um banco sueco. 
- A aluna movimenta-se no 
solo com os olhos 
vendados. 

- Deslocar-se com 
calma; 
- Olhar para a frente; 

10’ - A aluna desenvolve a 
sua tonicidade. 

- A aluna realiza exercícios 
de flexibilidade á ordem do 
professor. 
- A aluna realiza o jogo da 
minhoca: com a mão dada 
ao professor e com um arco 
na mão, a aluna e o 
professor devem fazer o 
arco passar de um lado 
para o outro sem largarem a 
mão. 

- Imitar o professor. 
 
- Passar rápido pelo 
arco. 

Fi
na

l 

10’ 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- A aluna colabora com o 
professor na arrumação do 
material utilizado na aula. 

 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 A aluna cooperou durante toda a sessão e manteve-se bastante 

motivada. 

 Da sessão de hoje, importa sobretudo referir que a aluna voltou a 

conseguir subir e descer todas as escadas sem apoio, mostrando que o 

trabalho realizado está a consolidar. Importa ainda mencionar que a aluna 

mostra uma boa evolução a nível do trabalho que temos desenvolvido do drible 

de progressão em basquetebol. A própria professora de educação física da 

turma, já fez saber que a aluna evoluiu bastante nesse aspecto. Apesar de 

conseguir driblar constantemente de uma linha lateral à outra, já consegue com 

um bom grau de satisfação e eficácia parar mantendo o drible e voltar a 

arrancar. Contudo, temos consciência de que ainda muito á para fazer, 

sobretudo dar à aluna a autonomia para driblar em corrida, coisa que ainda 

sente bastante dificuldade. 

 Relativamente ao restante trabalho não verificamos nenhuma situação 

que requeira qualquer registo em particular. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 24 Hora: 9h Duração: 75m 

Data: 13/05/05 
Material: Puzzle, vendas para os olhos, bola de futebol, bola 

de basquetebol, bola pequena e leve, balão, arco e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

10’ 

- A aluna constrói dois 
puzzles sem ajuda do 
professor; 
- A aluna desenvolve a 
sua preensão manual. 

- Na sala de apoio especial, 
a aluna constrói os puzzles, 
detectando os diferentes 
meses do ano e 
conhecendo os diferentes 
objectos e animais. 

- Segurar bem as 
peças. 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 

Jogo do semáforo: quando 
o professor disser verde a 
aluna corre, quando disser 
amarelo a aluna caminha e 
quando disser vermelho a 
aluna pára. 

- Atenção ao que o 
professor disser; 
- Decidir rápido o que 
fazer. 

10’ 

A aluna:  
- Aumenta a sua noção 
do corpo. 
- Desenvolve a sua 
lateralidade. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: exercício igual ao 
anterior, mas a aluna deve 
estar com os olhos 
vendados e ouvir as 
indicações do professor. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção; 
 
- Ouvir o professor; 
- Decidir rápido. 

10’ 

A aluna:  
- Desenvolve a 
coordenação óculo-
manual.  
- Desenvolve as acções 
motoras de agarrar e 
lançar. 

- Com um balão nas mãos, 
a aluna de pé atira-o ao ar e 
tenta-o apanhar sem o 
deixar cair ao chão. 
Variante: de frente para o 
professor atira uma bola 
pequena e leve pelo chão e 
depois recebe-a da mesma 
forma. 

- Atirar o balão ao ar; 
- Agarrar o balão. 
 
- Atirar a bola; 
- Agarrar a bola. 

5’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral e o 
equilíbrio. 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 
ajuda e sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

10’ 
- A aluna realiza drible 
de progressão. 
- A aluna desenvolve a 
sua lateralidade.  

- Com uma bola de 
basquetebol, a aluna realiza 
drible de uma linha lateral 
até á outra, parando quando 
o professor disser “Stop”, e 
depois continua. 

- Realizar o batimento 
à altura da cintura; 
- Andar em frente. 
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5’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
estático. 

- A aluna mantém-se imóvel 
durante 15segundos. 
Variante: 1-igual ao anterior 
mas com os olhos 
vendados. 2-igual ao 
anterior mas apenas sobre 
um MI (10segundos). 

- Não se mexer; 
- Não pousar o pé que 
tem levantado. 

10’ - A aluna desenvolve a 
sua tonicidade. 

- A aluna realiza exercícios 
de flexibilidade á ordem do 
professor. 
- A aluna realiza o jogo da 
minhoca: com a mão dada 
ao professor e com um arco 
na mão, a aluna e o 
professor devem fazer o 
arco passar de um lado 
para o outro sem largarem a 
mão. 

- Imitar o professor. 
 
- Passar rápido pelo 
arco. 

Fi
na

l 

10’ 
- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- A aluna colabora com o 
professor na arrumação do 
material utilizado na aula. 

 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 A aluna apareceu bastante perturbada e aborrecida na sessão de hoje, 

não cooperando nos exercícios propostos. Estava desmotivada e por vezes 

recusava-se mesmo a realizar os exercícios. 

Relativamente ás últimas sessões, não se verificaram alterações 

significativas de registo em qualquer dos planos de intervenção. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 25 Hora: 9h Duração: 90m 

Data: 20/05/05 
Material: Puzzle, vendas para os olhos, bola de futebol, bola 

de basquetebol, bola pequena e leve, balão, arco e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

10’ 

- A aluna constrói dois 
puzzles sem ajuda do 
professor; 
- A aluna desenvolve a 
sua preensão manual. 

- Na sala de apoio especial, 
a aluna constrói os puzzles, 
detectando os diferentes 
meses do ano e 
conhecendo os diferentes 
objectos e animais. 

- Segurar bem as 
peças. 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 

Jogo do semáforo: quando 
o professor disser verde a 
aluna corre, quando disser 
amarelo a aluna caminha e 
quando disser vermelho a 
aluna pára. 

- Atenção ao que o 
professor disser; 
- Decidir rápido o que 
fazer. 

5’ - A aluna desenvolve o 
equilíbrio. 

- Caçadinhas sobre as 
linhas do campo de 
basquetebol. O professor 
começa a caçar, só podem 
correr sobre as linhas. 

- Manter o equilíbrio; 
- Rápido a fugir; 
- Rápido a caçar. 

10’ 

A aluna:  
- Aumenta a sua noção 
do corpo. 
- Desenvolve a sua 
lateralidade. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: exercício igual ao 
anterior, mas a aluna deve 
estar com os olhos 
vendados e ouvir as 
indicações do professor. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção; 
 
- Ouvir o professor; 
- Decidir rápido. 

10’ 

A aluna:  
- Desenvolve a 
coordenação óculo-
manual.  
- Desenvolve as acções 
motoras de agarrar e 
lançar. 

- Com um balão nas mãos, 
a aluna de pé atira-o ao ar e 
tenta-o apanhar sem o 
deixar cair ao chão. 
Variante: de frente para o 
professor atira uma bola 
pequena e leve pelo chão e 
depois recebe-a da mesma 
forma. 

- Atirar o balão ao ar; 
- Agarrar o balão. 
 
- Atirar a bola; 
- Agarrar a bola. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

5’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral e o 
equilíbrio. 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 
ajuda e sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 
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10’ 
- A aluna realiza drible 
de progressão. 
- A aluna desenvolve a 
sua lateralidade.  

- Com uma bola de 
basquetebol, a aluna realiza 
drible de uma linha lateral 
até á outra, parando quando 
o professor disser “Stop”, e 
depois continua. 

- Realizar o batimento 
à altura da cintura; 
- Andar em frente. 

5’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
estático. 

- A aluna mantém-se imóvel 
durante 15segundos. 
Variante: 1-igual ao anterior 
mas com os olhos 
vendados. 2-igual ao 
anterior mas apenas sobre 
um MI (10segundos). 

- Não se mexer; 
- Não pousar o pé que 
tem levantado. 

5’ - A aluna desenvolve a 
força abdominal. 

- A aluna deitada no 
colchão, vai alterando da 
posição de deitada para 
sentada, á ordem do 
professor. 
- A aluna deitada no colchão 
levanta os MI imitando o 
professor. 

- Elevar o tronco o 
mais possível; 
- Imitar o professor. 

10’ - A aluna desenvolve a 
sua tonicidade. 

- A aluna realiza exercícios 
de flexibilidade á ordem do 
professor. 
- A aluna realiza o jogo da 
minhoca: com a mão dada 
ao professor e com um arco 
na mão, a aluna e o 
professor devem fazer o 
arco passar de um lado 
para o outro sem largarem a 
mão. 

- Imitar o professor. 
 
- Passar rápido pelo 
arco. 

- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- A aluna colabora com o 
professor na arrumação do 
material utilizado na aula. 

 

Fi
na

l 

15’ 

Diálogo com a aluna acerca da aula e da sua vida escolar. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 A aluna esteve motivada e cooperativa na sessão de hoje, ao contrário 

do que aconteceu na sessão anterior. Empenhou-se nos exercícios propostos, 

o que provocou um satisfatório rendimento do seu desempenho. 

Contudo, não se verificaram alterações significativas de registo em 

qualquer dos planos de intervenção. 

 De focar apenas o importante diálogo que estabelecemos e decidimos 

ter com a aluna apenas para tentar que ela comece a trabalhar mais a sua 
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comunicação e a desinibir-se mais quando tem de falar com alguém. Sentimos 

que por vezes ela se retraía um pouco, mas com um pouco de brincadeira e 

carinho conseguíamos que ela dialogasse, respondendo a algumas perguntas 

que lhe foram colocadas. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 26 Hora: 9h Duração: 90m 

Data: 24/05/05 
Material: Puzzle, vendas para os olhos, bola de futebol, bola 

de basquetebol, bola pequena e leve, balão, arco e colchão. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

10’ 

- A aluna constrói dois 
puzzles sem ajuda do 
professor; 
- A aluna desenvolve a 
sua preensão manual. 

- Na sala de apoio especial, 
a aluna constrói os puzzles, 
detectando os diferentes 
meses do ano e 
conhecendo os diferentes 
objectos e animais. 

- Segurar bem as 
peças. 

5’ 

- Activação das funções 
orgânicas para as 
actividades a 
desenvolver na parte 
fundamental da aula. 

Jogo do semáforo: quando 
o professor disser verde a 
aluna corre, quando disser 
amarelo a aluna caminha e 
quando disser vermelho a 
aluna pára. 

- Atenção ao que o 
professor disser; 
- Decidir rápido o que 
fazer. 

5’ - A aluna desenvolve o 
equilíbrio. 

- Caçadinhas sobre as 
linhas do campo de 
basquetebol. O professor 
começa a caçar, só podem 
correr sobre as linhas. 

- Manter o equilíbrio; 
- Rápido a fugir; 
- Rápido a caçar. 

10’ 

A aluna:  
- Aumenta a sua noção 
do corpo. 
- Desenvolve a sua 
lateralidade. 

- Jogo do espelho: a aluna 
colocada enfrente ao 
professor imita os 
movimentos tal e qual este 
os fizer. 
Variante: exercício igual ao 
anterior, mas a aluna deve 
estar com os olhos 
vendados e ouvir as 
indicações do professor. 

- Olhar para o 
professor; 
- Estar com atenção; 
 
- Ouvir o professor; 
- Decidir rápido. 

10’ 

A aluna:  
- Desenvolve a 
coordenação óculo-
manual.  
- Desenvolve as acções 
motoras de agarrar e 
lançar. 

- Com um balão nas mãos, 
a aluna de pé atira-o ao ar e 
tenta-o apanhar sem o 
deixar cair ao chão. 
Variante: de frente para o 
professor atira uma bola 
pequena e leve pelo chão e 
depois recebe-a da mesma 
forma. 

- Atirar o balão ao ar; 
- Agarrar o balão. 
 
- Atirar a bola; 
- Agarrar a bola. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

5’ 
- A aluna desenvolve a 
sua coordenação 
dinâmica geral e o 
equilíbrio. 

- Subir escadas com ajuda. 
Variante: subir escadas sem 
ajuda e sem apoio. 

- Manter o equilíbrio; 
- Manter uma posição 
vertical do tronco. 
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10’ 
- A aluna realiza drible 
de progressão. 
- A aluna desenvolve a 
sua lateralidade.  

- Com uma bola de 
basquetebol, a aluna realiza 
drible de uma linha lateral 
até á outra, parando quando 
o professor disser “Stop”, e 
depois continua. 

- Realizar o batimento 
à altura da cintura; 
- Andar em frente. 

5’ 
- A aluna realiza 
trabalho de equilíbrio 
estático. 

- A aluna mantém-se imóvel 
durante 15segundos. 
Variante: 1-igual ao anterior 
mas com os olhos 
vendados. 2-igual ao 
anterior mas apenas sobre 
um MI (10segundos). 

- Não se mexer; 
- Não pousar o pé que 
tem levantado. 

5’ - A aluna desenvolve a 
força abdominal. 

- A aluna deitada no 
colchão, vai alterando da 
posição de deitada para 
sentada, á ordem do 
professor. 
- A aluna deitada no colchão 
levanta os MI imitando o 
professor. 

- Elevar o tronco o 
mais possível; 
- Imitar o professor. 

10’ - A aluna desenvolve a 
sua tonicidade. 

- A aluna realiza exercícios 
de flexibilidade á ordem do 
professor. 
- A aluna realiza o jogo da 
minhoca: com a mão dada 
ao professor e com um arco 
na mão, a aluna e o 
professor devem fazer o 
arco passar de um lado 
para o outro sem largarem a 
mão. 

- Imitar o professor. 
 
- Passar rápido pelo 
arco. 

- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- A aluna colabora com o 
professor na arrumação do 
material utilizado na aula. 

 

Fi
na

l 

15’ 

Diálogo com a aluna acerca da aula e da sua vida escolar. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 A aluna esteve motivada e cooperativa. Empenhou-se nos exercícios 

propostos obtendo um bom desempenho ao longo de toda a sessão. 

Não se verificaram alterações significativas de registo em qualquer dos 

planos de intervenção. 
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Plano de Sessão 
 

Sessão nº 27 Hora: 9h Duração: 90m 

Data: 27/05/05 
Material: Puzzle, arcos, barras, bolas de diferentes 

tamanhos, cadeiras, mesa. 

 
Parte 

da aula 
 Objectivos 

Específicos 

Situações de 

Aprendizagem 

Componentes 

Criticas 

In
ic

ia
l 

15’ 
- A aluna constrói os 
puzzles com ajuda do 
professor. 

Na sala de apoio especial, a 
aluna constrói os puzzles, 
detectando os diferentes 
meses do ano e 
conhecendo os diferentes 
objectos e animais. 

- Segurar bem as 
peças. 

Fu
nd

am
en

ta
l 

60’  Aplicação da Bateria Psicomotora de Fonseca. 

- A aluna ajuda o 
professor a arrumar o 
material. 

- A aluna colabora com o 
professor na arrumação do 
material utilizado na aula. 

- Imitar o professor. 

Fi
na

l 

15’ 

Diálogo com a aluna acerca da aula e das aulas de Educação Física. 

 

 

Relatório da Sessão: 
 

 Na sessão de hoje aplicámos pela segunda vez a BPM de Fonseca. A 

aluna esteve bastante motivada, cooperativa e empenhada (tal como por 

norma nos habituou), realizando todos os exercícios que lhe foram pedidos.  

 Os resultados desta segunda aplicação da BPM de Fonseca podem ser 

verificados, tal como os da primeira, na apresentação e discussão dos 

resultados deste trabalho. 
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Anexo II – Bateria Psicomotora de Fonseca 
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BATERIA PSICOMOTORA (BPM) 
Destinada ao estudo do perfil psicomotor da criança 

(Vítor da Fonseca, 1975) 
 
Nome: _______________________________________________________________________ 
Sexo: __________ Data de Nascimento: ____ / ____ / ____ Idade: ____ Anos ____ Meses 
Fases de Aprendizagem: _________________________________________________________ 
Observador: __________________________________ Data da Observação: ____ / ____ / ____ 
 
 
                                                                                    Perfil 

4 3 2 1 Conclusões e interpretações  
Tonicidade      

1ª
 U

nid
ad

e 

Equilibração      

Lateralização      

Noção do Corpo      

2ª
 U

nid
ad

e 

Estruturação Espácio-Temporal      

Praxia Global      

3ª
 U

nid
ad

e 

 
Praxia Fina 

     

 
Escala de Pontuação: 

1. Realização imperfeita, incompleta e descoordenada (fraco), perfil apráxico; 
2. Realização com dificuldades de controlo (satisfatório), perfil dispráxico; 
3. Realização controlada e adequada (bom), perfil eupráxico; 
4. Realização perfeita, económica, harmoniosa e bem controlada (excelente), perfil 

hiperpráxico. 
 
Recomendações (projecto terapêutico-pedagógico): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



A Actividade Física e o Desenvolvimento Psicomotor de um Indivíduo com Síndrome de Down em Regime Inclusivo. 
 

 LXXIII

Aspecto somático:              
 
Desvios posturais: 
 
Controlo Respiratório: 

Inspiração 4   3   2   1 
Expiração 4   3   2   1 
Apneia  4   3   2   1 
Duração      :     , 

 
 Fatigabilidade 4   3   2   1 
 
 
TONICIDADE 
 
Hipotonicidade:                                    Hipertonicidade:       
Extensibilidade: 
 Membros Inferiores 4   3   2   1 
 Membros Superiores 4   3   2   1 
Passividade:   4   3   2   1 
Paratonia: 
 Membros Inferiores 4   3   2   1 
 Membros Superiores 4   3   2   1 
Diadococinésias: 
 Mão Direita  4   3   2   1 
 Mão Esquerda  4   3   2   1 
Sincinésias: 
 Bucais   4   3   2   1 
 Contralaterais  4   3   2   1 
 
 
 

ECTO MESO ENDO 



A Actividade Física e o Desenvolvimento Psicomotor de um Indivíduo com Síndrome de Down em Regime Inclusivo. 
 

 LXXIV

EQUILIBRAÇÃO 
 
Imobilidade:     4   3   2   1 
Equilíbrio estático: 
 Apoio rectilinio    4   3   2   1 
 Ponta dos pés    4   3   2   1 
 Apoio num pé    4   3   2   1 
Equilíbrio Dinâmico: 
 Marcha controlada   4   3   2   1 
 Evolução no banco: 
  1) Para a frente   4   3   2   1 
  2) Para trás   4   3   2   1 
  3) Do lado direito  4   3   2   1 
  4) Do lado esquerdo  4   3   2   1 
 Pé cochinho esquerdo   4   3   2   1 
 Pé cochinho direito   4   3   2   1 
 Pés juntos para a frente   4   3   2   1 
 Pés juntos para trás   4   3   2   1 
 Pés juntos com olhos fechados  4   3   2   1 
 
 
LATERALIZAÇÃO 
 
Lateralização:   4   3   2   1 

- Ocular  E   D 
- Auditiva E   D 
- Manual E   D 
- Pedal  E   D 
- Inata  E   D 
- Adquirida E   D 

Observações: 
_____________________________________________________________________________ 
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NOÇÃO DO CORPO 
 
Sentido cinestésico:   4   3   2   1 
Reconhecimento (d – e):  4   3   2   1 
Auto imagem (face):   4   3   2   1 
Imitação de gestos:   4   3   2   1 
Desenho do corpo:   4   3   2   1 
 
 
ESTRUTURAÇÃO ESPÁCIO-TEMPORAL  
 
Organização:    4   3   2   1 
Estruturação dinâmica:   4   3   2   1 
Representação topográfica:  4   3   2   1 
Estruturação rítmica:   4   3   2   1 
 

4   3   2   1 

4   3   2   1 

4   3   2   1 

4   3   2   1 

4   3   2   1 
 

 
PRAXIA GLOBAL 
 
Coordenação óculo-manual:    4   3   2   1 
Coordenação óculo-pedal:    4   3   2   1 
Dismetria:      4   3   2   1 
Dissociação: 
 Membros superiores   4   3   2   1 
 Membros inferiores   4   3   2   1 
 Agilidade    4   3   2   1 

1            

2            

3            

4            

5            
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PRAXIA FINA 
 
Coordenação dinâmica manual:  4   3   2   1 
   Tempo_________ 
Tamborilar:    4   3   2   1 
Velocidade-precisão:   4   3   2   1 
 Número de pontos _________  4   3   2   1 
 Número de cruzes _________ 4   3   2   1 
 
 
 
ANÁLISE DO PERFIL PSICOMOTOR 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

O Observador 
_______________________________________ 
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DADOS ANAMNÉSICOS 
Data: ____ / ____ / ____ 

 
Nome do (a) aluno (a): ___________________________________________________________ 
Sexo: __________ Data de Nascimento: ____ / ____ / ____ Idade: _____ Anos _____ Meses 
 
 

Características do Envolvimento Escolar 
Escolaridade ____º ano (1º ciclo do Ensino Básico) 
Frequentou a creche? ____________ E a escola pré primária? ____________ 
Mudou de professor? __________ Se sim, quantas vezes? __________ Como reagiu? _______ 
_____________________________________________________________________________ 
Comportamento: instável       ; adequado      ; desajustado      ; regular      . 
Dificuldades de relação com os colegas da turma: _____________________________________ 
Dificuldades escolares: leitura      ; escrita      ; cálculo      . 
 
 

Actividades / Ocupações Extra Curriculares 
NA ESCOLA: ginástica      ; francês      ; inglês      ; música      ; desporto      ; tempos livres      
_____________________________ ; outras     ____________________________________ . 
FORA DA ESCOLA: ginástica      ; francês      ; inglês      ; música      ; desporto      ; tempos 
livres      _____________________________________________________________________; 
catequese      ; outras     ____________________________________; . 
 
 

Características do Envolvimento Familiar 
PAI 
Profissão: liberal      ; quadro médio      ; funcionário      ; desempregado      . 
Formação: superior      ; média      ; inferior      . 
MÃE 
Profissão: liberal      ; quadro médio      ; funcionário      ; desempregado      . 
Formação: superior      ; média      ; inferior      . 
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Nível sócio-económico: alto      ; médio      ; médio inferior      ; baixa      . 
Nível sócio-cultural: superior      ; médio      ; inferior      . 
 
 

Características da Habitação 
Tipo de habitação: vivenda com espaço lúdico      ; vivenda sem espaço lúdico      ; propriedade 
horizontal com espaço lúdico      ; propriedade horizontal sem espaço lúdico      . 
 
 

Características da Fratria 
Total de pessoas: ______ ; Nº de adultos ______ ; Nº de crianças ______ Nº de irmãos ______. 
- Idade ______ Ocupação/Emprego ___________________ Est.Civil_____________Sexo_____ 
- Idade ______ Ocupação/Emprego ___________________ Est.Civil_____________Sexo_____ 
- Idade ______ Ocupação/Emprego ___________________ Est.Civil_____________Sexo_____ 
- Idade ______ Ocupação/Emprego ___________________ Est.Civil_____________Sexo_____ 
- Idade ______ Ocupação/Emprego ___________________ Est.Civil_____________Sexo_____ 
- Idade ______ Ocupação/Emprego ___________________ Est.Civil_____________Sexo_____ 
Outros________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

Dados do Desenvolvimento Psicomotor 
Parto _______________ Linguagem _______________ Sociabilidade_____________________ 
Visão: __________ Usa óculos? ____________ ; outros ________________________________ 
Audição: __________ 
Outras anomalias: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 


