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Resumo

Na sociedade actual, temos assistido a um incremento da valorização da

qualidade de vida dos seus membros, nomeadamente das pessoas portadoras

de deficiência. Neste contexto, surge a necessidade de promovermos

actividades físicas adaptadas às suas capacidades, permitindo-lhes assim

desenvolverem-se em termos físicos, mentais e sociais.

Não obstante várias dificuldades, torna-se decisivo demonstrar que a

Actividade Física realizada regularmente, se tem vindo a afirmar como um

excelente suporte para o desenvolvimento de qualquer ser humano,

independentemente da idade e deficiência que possui.

Assim, o principal objectivo deste estudo prendeu-se com a promoção

de Padrões Motores Básicos ou Fundamentais num Jovem – adulto

Multideficiente, através de um programa individualizado de Actividade Física.

Utente de uma instituição de apoio, possuindo uma idade superior à escolar,

inseria-se num quadro de multideficiência, nomeadamente através da

manifestação de Deficiência Mental, Atraso global do Desenvolvimento,

Encefalopatia Crónica da Infância.

Para a realização deste trabalho, utilizamos o Fundamental Movement

Pattern Assessment Instrument, (FMPAI, instrumento de Avaliação dos

Padrões Motores Fundamentais) concebido por McClenaghan (1976). A sua

aplicação realizou-se no início, e no final do programa individualizado de

Actividade física.

Os resultados obtidos com este programa de actividade física,

permitiram-nos concluir que houve melhorias significativas, em todos os

padrões motores básicos avaliados (Agarrar, Pontapear, Lançar, saltar e

corrida), sugerindo-se a continuidade do mesmo.

PALAVRAS CHAVE:

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, MULTIDEFICIÊNCIA, PADRÕES

MOTORES BÁSICOS, PROGRAMA INDIVIDUALIZADO, ACTIVIDADE

FÍSICA.
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Abstract

In our society, we have noticing an increase on life quality standards,

mostly on handicap individuals. On that context it’s important to promote 

physical activities adapted to their capacities, allowing them to develop

physically mental and socially.

Regarding all the difficulties, it’s important to show how physical activity 

on regular bases is an excellent help for the development of any human being

regardless age and handicap level.

The main objective of this study, was the promotion of Basic Motor

Pattern or Fundamental on a Young – Adult Multi-handicap, through an

individual programme of physical activity. This case study was on a health care

institution, with age superior to the scholar, with a multi-handicap, manly Mental

handicap, Delay on the global Development and Childhood Chronic

Encephalopathy.

On this study we used the Fundamental movement Pattern Assessment

Instrument created by McClenaghan (1976). It was used on the beginning and

on the end of the individual programme of physical activity.

The results obtained with this programme of physical activity allowed us

to conclude that there were significant improves on all basic motor patters

evaluated (grab, kick, launch jump, run). These results suggest the continuity of

the programme.

KEY WORDS:

SPECIAL EDUCATIVE NEEDS, MULTI-HANDICAP, BASIC MOTOR

PATTERNS, INDIVIDUAL PATTERNS, AND PHYSICAL ACTIVITY.
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Résumé

Dans la societee actuel nous avons remarque une evolution de

valorisations de la qualite de vie ,principalemente des personnes handicapees.

Dans ce contexte surgit la necessite de promovoir les activitees phisiques

adapter a ces propres capacitees, lui premetant ainssi de se developer de ces

termes phisyques mental et social. Malgre les dificultees, il est necessaire de

demontrer que l’activite phisque realiser regulierement,  nous avons l’afirmation 

comme d́un excellent support pour le developement de n’importe quel etre 

humain independament de son age et de son handicape.

Ainssi, le principal objectif de cette etude,s´est realiser avec des modeles

motores basic chez les jeunes, adultes multi- handicapes, atravert d’un 

programme individuel d’activite phisyque. Usager d’une instituition d’apuis, 

pocedant une age superior a la scolarité, s’insérent dans un quadre de multi 

handicapes, principalment atravert de la manisfestion de l´en handicape mental,

retard global du developement, encefalopatie cronique de l’enfance.

Pour la realisation de ce travail nous utilisons ĺinstrument d’evaluation 

des normes motores fondamentals cre par McClenaghan 1976. Son aplication

se realise au debut, et a la fin du programme individuel de l´activite phisyque.

Les resultats obetenus avec ce programme d’activitees phisique, nous 

permetant conclure qu´il y a des ameliorations significatives, dans tous les

parametres moteurs basiques evalues (prendre, coupe de pied, lancer ,sauter

et courrir), suggererant la continualitee du mêmê programme.

PAROLES CLÊFS:

NECESSITES EDUCATIVES SPECIALES, MULTI HANDICAP, NORMES

MOTORES BASIQUES, PROGRAMME INDIVIDUELLES, ACTIVITEE

PHISYQUE.
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I. Introdução

O presente trabalho insere-se no âmbito do Seminário do 5º ano da

Opção de Desporto de Reeducação e de Reabilitação da Licenciatura em

Desporto da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, e tem como

título – “O Desenvolvimento dos Padrões Motores Básicos, num Jovem adulto

Multideficiente, com base num Programa Individualizado de Actividade Física”.

Para um correcto enquadramento teórico deste trabalho, pensamos ser

de extrema importância definir em primeiro lugar, a palavra “deficiência”. Esta, 

está intimamente ligada aos conceitos de Incapacidade e Handicap, sendo que,

segundo a OMS (1989, pp.35-40): Deficiência ” representa qualquer perda ou 

alteração de uma função psicológica, fisiológica ou anatómica”, são “...perdas

ou alterações que podem ser temporárias ou permanentes e que incluem a

existência ou ocorrência de uma anomalia, defeito ou perda de um membro,

órgão, tecido ou outra estrutura do corpo, incluindo a função mental”, uma 

Incapacidade “é qualquer restrição ou falta (resultante de uma deficiência) de

capacidade para realizar uma actividade dentro dos moldes, limites normais

para o ser humano”e um Handicap ou desvantagem “ a condição social de 

prejuízo, sofrido por um dado indivíduo, resultante de uma deficiência ou de

uma incapacidade que limita ou impede o desempenho de uma actividade

considerada normal para esse indivíduo, tendo em atenção a idade, o sexo e

os factores sócio– culturais.” 

Neste âmbito, sabemos que, segundo Pólvora (1989) é a existência

destas lacunas apresentadas pelas pessoas com deficiência, que levam à sua

grande dificuldade de socialização no meio onde se inserem e que, segundo

Lopes (2001), uma das tendências da sociedade actual, é aumentar a

qualidade de vida dos seus membros, há que investir mais neste propósito e

não esquecer que este tipo de população, também faz parte dessa mesma

sociedade.

Quanto às pessoas portadoras de multideficiência, sabe-se que são

indivíduos que por natureza, têm características diferentes em termos de
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desenvolvimento e necessidades educativas. Essas diferenças assentam,

principalmente em factores de ordem física, cognitiva, linguística e social, que

podem dificultar o desenvolvimento do seu potencial (Chaves, et al., 1993). São

indivíduos, que segundo Contreras e Valencia (1997), possuem um conjunto de

duas ou mais incapacidades ou diminuições de ordem física, psíquica ou

sensorial. Contudo, a Multideficiência, não deve ser vista como um somatório

de deficiências, mas sim, como a interacção entre os diferentes problemas, que

influenciam o desenvolvimento das crianças e jovens, a forma como funcionam

nos diferentes ambientes e o modo como aprendem (Nunes, 2001).

Admite-se que as pessoas com deficiência, apresentem além de um

défice intelectual, perturbações que as envolvem na sua totalidade e que talvez

sejam, tão importantes quanto a deficiência intelectual em si mesma

(Costa,1995).

Embora não se saiba como aprendem, sabe-se que a inserção destas

em ambientes onde lhes são dadas oportunidades de aprendizagem de vida

real, é indispensável. (Nunes, 2002). Seguindo esta lógica, o contributo de

programas de actividade física revela-se fundamental na medida em que pode

favorecer o desenvolvimento dos multideficientes, a nível geral.

Neste contexto, com este trabalho, pretendemos não só desenvolver os

padrões motores básicos, mas também melhorar o relacionamento da utente

consigo própria, e com o meio onde está inserida.

Por outro lado, alguns dos motivos que nos levaram a enveredar por

este tema, foram: os benefícios que este trabalho pode trazer para a pessoa

com Deficiência em questão, a necessidade de existirem mais trabalhos nesta

área com indivíduos jovens /adultos, a existência de uma instituição na área de

residência e a receptividade dessa mesma instituição em contribuir para este

estudo.

Este estudo centrou-se na aplicação de um programa de treino

individualizado, cujo objectivo principal foi o de verificar a evolução do

indivíduo, no que respeita aos cinco padrões básicos motores (lançar, agarrar,

pontapear, correr e saltar), ao fim de um determinado número de sessões.
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O trabalho, no seu todo, constitui-se por seis capítulos, sendo estes os

seguintes: i) introdução, ii) revisão da literatura, iii) objectivos e hipóteses, iv)

metodologia (amostra e procedimentos de aplicação), v) apresentação e

discussão dos resultados e por fim, vi) conclusão.
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II. Revisão da Literatura

2.1. História e Evolução do Conceito de Deficiente

De uma forma geral podemos afirmar, que existem variadíssimas

terminologias, para o conceito de Deficiente. Tal como diz Lopes (2001), a

existência de variadas terminologias para aqueles que se desviam da média

(deficientes, excepcionais, inadaptados, diferentes, com necessidades

educativas especiais ou específicas, em desvantagem ou ainda portadores de

um Handicap), é em si mesma, um reflexo das mudanças sociais, culturais e

simultaneamente indicadora da necessidade de existir um consenso geral, no

que diz respeito a esta problemática. (Lopes, 2001).

Ainda o mesmo autor, refere que se relacionam muitas vezes, as

pessoas com deficiência, aos indivíduos que apresentam desvios (acima ou

abaixo), daquilo que são considerados os padrões normais da sociedade.

Passamos agora, a apresentar um pouco da Evolução Histórica do

Conceito de Deficiente.

Ao longo dos tempos, várias concepções e práticas forma aplicadas,

verificando-se tanto evoluções voltadas para a integração, como evoluções

voltadas para o afastamento e rejeição da sociedade.

A abordagem histórica que aqui passamos a apresentar, segundo

Lownfeld, Kirk e Gallagher citado por Marques, et al., (2001), está dividida em

cinco grandes períodos: separação, protecção, emancipação, integração e

inclusão.

1º Período (Até à idade Média) : Fase Segregacionista

“O deficiente mental é um criminoso em potência; quanto às mulheres

deficientes mentais, são, em geral, agentes de propagação das doenças

venéreas.”  (Rosen, 1976 citado por, Simon, 2000, pp. 13)

Este período durou até aos finais do século XVIII, e era um período que

segundo Jiménez, (1997) e Sprinthall e Sprinthall, (1998), era caracterizado por
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um conjunto de políticas de exclusão, separação e segregação, tais como a

rejeição e ignorância por parte da sociedade, do indivíduo com deficiência.

A sociedade associava as pessoas com deficiência à imagem do diabo,

a actos de feitiçaria e bruxaria, dando origem a perseguições e execuções a

estas pessoas. (Correia e Cabral, 1999 a).

Apareciam diversas formas de aniquilar as pessoas portadoras de

alguma anomalia. Por exemplo, tal como refere Correia e Cabral (1999 a,

pp.13) em “Espanha, na Antiga Grécia, crianças com deficiências físicas eram 

colocadas nas montanhas e, em Roma, atiradas aos rios”. Por isso, crianças 

portadoras de deficiência, vistas como seres possuídos pelo demónio eram

salvas através de práticas de exorcismo.

2º Período (Segunda Metade da Idade Média) : Fase Proteccionista

“Os deficientes mentais eram internados em orfanatos, manicómios,

prisões e outro tipo de instituições estatais (...) ali ficavam junto de

delinquentes, velhos, pobres...indiscriminadamente.” (Jiménez, 1997, pp.22)

Porém, ao entrar na segunda metade da Idade Média, começam a surgir

sentimentos como, a bondade e caridade que se sobreponham a outros que

insistiam em evidenciar esta teoria teocentrista (Leitão, 1980). E com o

desenvolvimento das religiões monoteístas, começaram a verificar-se diversas

obras de caridade, tais como, asilos e hospitais. Estas religiões proclamavam a

vida como um dom sagrado, pelo que deveríamos proteger todos os seres

humanos, caso contrário seriam castigados e condenados, através da não

obtenção de um lugar no céu (Marques, et al. 2001).

3º Período (1801): Fase Emancipadora

“Mas ainda, no século XIX, médicos e outros homens da ciência, 

dedicavam-se ao estudo desses seres diferentes –deficientes, como na altura

eram chamados”. (Correia e Cabral, 1999 a, pp.13)
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Nesta época o Renascimento imperava e predominava o interesse pelo

estudo do ser humano, daí surgirem os primeiros estudos, na tentativa de

compreender melhor as deficiências.

Estas realizações, tinham como principais objectivos o seu ajustamento

“à sociedade, num processo de sociabilização concebido para eliminar alguns 

dos seus atributos negativos, reais ou imaginados” (Correia e Cabral, 1999 a, 

pp.13)

Este período, é marcado pelo trabalho desenvolvido por Itard

considerado o “pai da Educação Especial”, ao tentar recuperar uma criança 

portadora de Deficiência mental profunda. Altura esta, em que surgem as

instituições especializadas em pessoas com deficiência.

Segundo (Jiménez, 1997), é nesta fase que surge a Educação especial,

como produto destas alterações, as crianças com deficiência são separadas e

isoladas num grupo da sociedade, afastando-as das “ditas normais”. A 

sociedade percebe que é necessário resolver este problema, pelo que opta

pela construção de “instituições especiais, asilos, em que são colocadas muitas 

crianças rotuladas e segregadas em função da sua deficiência” Jiménez,  

(1997, pp.13)

Segundo Marques et al, (2001) era nesta época que nas instituições

especializadas por deficiência, funcionava a Educação Especial. Surgindo já

autores, a defender a existência de um ensino integrado ou classes especiais

em escolas regulares.

Durante o século XIX fundaram-se escolas especiais para diferentes

deficiências, sendo as primeiras destinadas a cegos e surdos, e depois a

deficientes mentais (Jiménez, 1997).

Segundo este autor, com a implementação da obrigatoriedade e

expansão da escolaridade básica, aumentou de forma significativa o número de

alunos que demonstravam dificuldades em acompanhar o ritmo normal da aula,

especialmente os alunos com deficiência. Por isso, Binet criou um modelo que

permitia retirar os alunos (mais fracos e atrasados) da escola regular. Desta

forma era criado um subsistema, Educação Especial (com programas, técnicas

e especialistas próprios) dentro do sistema educativo geral.
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4º Período (inicio do Século XX): Fase Integradora

“Já não é necessário que o aluno se adapte à escola, agora é a escola 

que tem de adaptar-se ao aluno”(Turnbull, 1986, citado por Correia e Cabral,

1999 b, pp.25)

Segundo Pereira, (1993) a nova visão da sociedade, face aos indivíduos

portadores de deficiência, surge devido a três marcos importantíssimos da

história mundial: declaração dos direitos da Criança (1921); declaração dos

Direitos humanos (1948); Segunda Guerra mundial (1939–1945).

Duas guerras mundiais, trouxeram momentos trágicos e fatídicos, dos

quais resultou um “número assustador de estropiados, mutilados e perturbados 

mentais” (Correia e Cabral, 1999 a, pp.14). Logo a sociedade viu-se obrigada

a alterar a forma como tratava as pessoas portadoras de deficiência.

Os mesmos autores, referem que foi sem dúvida um período de

transformações, adaptações e reformulações da Educação Especial, que

resulta num pressuposto muito importante: a escola está à disposição de todas

as crianças em igualdade de condições e é obrigação da comunidade,

proporcionar-lhes um programa público e gratuito de educação adequado às

suas necessidades.

Segundo Correia, (2001) havia nos anos 70 uma crescente preocupação

da comunidade educativa, na tentativa de integrar os aluno com Necessidades

Educativas Especiais, preferencialmente no âmbito físico e social em

detrimento do aspecto académico. Posteriormente, é reconhecida a

necessidade de passar de integração física e social para a integração ao nível

cognitivo.

A “integração” tem a sua origem no conceito de “normalização” e 

aproxima-se muito do “meio menos restritivo possível”. É usada no sentido lato 

por forma a referir a prática de integração física, social e pedagógica, na

máxima medida do possível, à criança com Necessidades Educativas

Especiais, na Escola Regular (Correia e Cabral, (1999 a). Concordando com

esta ideia, Jiménez, (1997, pp.26), diz que o conceito de normalização significa

assim, que “o aluno com Necessidades Educativas Especiais deve desenvolver 
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o seu processo educativo num ambiente tão restritivo e tão normalizado quanto

possível”. E Marques et al., (2001) refere que através da afirmação do direito à 

diferença, o conceito de normalização pretende a igualdade de todos e para

todos.

À normalização, está subjacente o princípio de individualização, numa

perspectiva pedagógica onde o apoio educativo prestado aos alunos se

ajustará às características e particularidades de cada um (Jiménez, 1997).

A tendência que se verificava no sentido da integração das crianças com

Necessidades Educativas Especiais é consolidada no congresso dos estados

unidos da América que aprova em 1975 a publicação da Plubic Law 94-142.

Esta veio “obrigar a que os sistemas educativos de todos os Estados

melhorassem substancialmente os seus serviços de educação especial,

criando estruturas sólidas que promovessem a igualdade de oportunidades

educacionais para todas as crianças com necessidades educativas especial” 

(Correia e Cabral, 1999 a).

Contudo, para Correia (2003, pp.7), só com a publicação da lei de bases

do sistema educativo (LSBE) em 1986, se verificaram alterações significativas

na concepção da educação integrada. Esta lei levou à constituição de equipas

de educação especial (EEE), ou seja, “serviços de educação especial a nível 

local, que abrangem todo o sistema de educação e ensino não superior”.

Posteriormente, surge o decreto Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto que

introduz vários princípios inovadores, dos quais destacamos: “direito a uma 

educação gratuita, igual e de qualidade, para os alunos com NEE,

estabelecendo a individualização e intervenções educativas através de planos

educativos individualizados (PEI) e programas educativos (PE) com o objectivo

de responder às necessidades educativas desses alunos”. (Correia 2003, pp.8)

Surge então a preocupação da formação dos professores.

Marchesi (2001), apoiado por Correia e Cabral (1999 b) refere que é

necessário que os professores desenvolvam as competências necessárias

para estarem aptos a ensinar todos os alunos, para que se possa avançar na

perspectiva da escola inclusiva, pois a incapacidade ou insegurança, sentidas
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relativamente ao desenvolvimento de estratégias de ensino e aprendizagem

adequadas, condiciona evidentemente o êxito da integração.

5º Período (A partir de 1994): Fase Inclusiva

“O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os 

alunos aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das

dificuldades e das diferenças que apresentem. “ (Unesco, 1994, pp.15) 

Segundo, a Unesco (1994, pp.15) “Estas escolas, devem reconhecer e 

satisfazer as necessidade diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários

estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de

educação para todos, através de currículos adequados, de uma boa

organização escolar, de estratégias pedagógicas de utilização de recursos e

cooperação com as comunidades”. 

Assim, Hegarty (1994) propõe como definição de educação inclusiva, o

desenvolvimento de uma educação apropriada e de alta qualidade para os

alunos com NEE na classe regular.

A escola inclusiva, procura promover uma cultura de escola e de sala de

aula, que permita o desenvolvimento global do aluno pela participação, assim

como a possibilidade de alcançar níveis de sucesso de acordo com as suas

capacidades (Bauer e Shea, 1999 citado por Correia, 2001).

Segundo Correia, (2003), um dos princípios da escola inclusiva, é que

toda a criança deve ser aceite e apoiada no contexto escolar. Estas necessitam

de sentir, que fazem parte da escola, sendo-lhe transmitido pelos seus pares e

adultos sentimentos de partilha, participação e amizade. Desta forma a criança

com NEE é aceite, valorizada e respeitada (Warwick, 2001).

Podemos perceber esta necessidade, quando olhamos para aquelas

escolas em que o sucesso é significativo, uma vez que “as escolas mais bem 

sucedidas em dinamizar práticas inclusivas, são talvez aquelas que ainda não

conhecendo os condicionalismos da criação do movimento inclusão, apostam

nela como uma meta de igualdade e verdadeira equidade para todos os

alunos“ (Rodrigues, 2003, pp.100).
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Passamos então, a apresentar os modelos de adaptação pela

integração e inclusão, segundo Correia (2003):

Quadro 1. Modelos de adaptação pela integração e inclusão (Correia,

2003)

Modelo para a integração

Modelo para a inclusão

Com base na análise do quadro acima apresentado, verificamos

diferenças significativas relativamente aos dois modelos apresentados.

Enquanto o modelo inclusivo dá relevo aos apoios educativos directos

(geralmente fora da classe regular), o modelo integrativo, prefere os apoios

dentro da sala de aula.

Criança com
NEE

Serviços de apoio fora
da classe regular Classe regular

(com apoio)

Ensino mais orientado para aluno
médio

homogeneidade

Criança com
NEE

Classe regular
(com apoio)

Serviços de apoio fora
da classe regular

Ensino mais orientado para aluno-todo
(áreas académica, socioemocional, pessoal =

Heterogeneidade, diversidade, diferenciação



O Desenvolvimento dos Padrões Motores Básicos, num Jovem - Adulto
Multideficiente, com base num Programa Individualizado de Actividade Física.

12

O modelo mais actual, ou seja o modelo defensor da inclusão, está mais

orientado para o aluno como um todo, evidenciando a heterogeneidade,

diferenciação e diversidade, das pessoas. Ao contrário deste, o modelo que

defende a integração, orienta-se para o aluno médio, ou seja, para a

homogeneidade.

2.2. Necessidades Educativas Especiais

Este conceito de Necessidades Educativas Especiais, surge pela

primeira vez em 1978, no Relatório de Warnock, e posteriomente aparecem

outros movimentos de ordem legislativa, que dão lugar ao decreto lei n.º

319/91. Esta lei veio permitir o preenchimento de algumas lacunas presentes

no sistema educativo, abordando um conjunto de direitos que as pessoas com

deficiência podem desfrutar, introduzindo conceitos como o de NEE e o de

“meio menos restritivo” e incluindo a sua atenção na possibilidade de 

concretização das suas reais potencialidades (Correia, 2003).

Em Portugal o conceito de Necessidades Educativas Especiais é

adoptado apenas, em 1986 com a publicação da lei n.º46/86 de 14 de Outubro

da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) que regulamenta a educação

especial.

O tema Necessidades Educativas especiais (NEE), surgiu de uma maior

consciencialização nos campos social e educacional, da importância de

atender à diferença, num esforço de crescente democratização da sociedade,

assente em princípios de igualdade de direitos e de não discriminação de

qualquer indivíduo, independentemente da sua religião, raça, características

físicas e intelectuais.

O termo NEE é abrangente e engloba, portanto, os indivíduos portadores

de lesões ou incapacidades, que poderão ser temporárias ou definitivas, as

quais implicam diferentes formas de intervenção especializada no sentido de

uma compatibilização com um estilo e uma qualidade de vida ajustada.
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Assim, qualquer criança que apresente diferenças significativas entre a

sua capacidade potencial e os resultados obtidos e por esse motivo, necessite

de receber apoios educativos especiais, é designada por criança com NEE

(Pierangelo e Jacoby, 1996 citado por Nielsen, 1999).

Segundo a Declaração de Salamanca (Unesco, 1994, p.6) são “as 

crianças e jovens cujas carências se relacionam com deficiências ou

dificuldades escolares e consequentemente, têm necessidades educativas

especiais em determinado momento da sua escolaridade”. Nesta definição 

inclui-se “as crianças com deficiência ou sobredotadas, crianças de rua ou

crianças que trabalham, crianças de populações remotas, ou nómadas,

crianças de minorias étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos

desfavorecidos ou marginais”. E Segundo Correia (1997) os indivíduos com 

NEE, são aqueles que, por manifestarem determinadas condições específicas

(deficiência, autismo, perturbações emocionais graves, problemas de

comportamento e de comunicação, traumatismo craniano, dificuldades de

aprendizagem, multideficiência e outros problemas de saúde), podem

necessitar de apoio de serviços de educação especial durante parte ou mesmo

todo o percurso escolar, de forma a facilitar o seu desenvolvimento académico,

pessoal e sócio-emocional.

Segundo Rodrigues, (1995) muitos foram os estudiosos e investigadores

que tentaram inovar e conferir uma abrangência e diversidade de sentidos e

alterações ao conceito de NEE. Contudo a maioria parece convergir para esta

ideia de educação, na medida em que se direcciona para as crianças, cujo

diagnóstico revela sempre pelo menos um dos três níveis de caracterização da

pessoa com deficiência – deficiência, incapacidade ou desvantagem

apresentados pela Organização Mundial de Saúde (1989, pp.35-40):

“No domínio da Saúde, deficiência, representa qualquer perda ou

alteração de uma função psicológica, fisiológica ou anatómica”. Caracteriza-se

por “...perdas ou alterações que podem ser temporárias ou permanentes e que 

incluem a existência ou ocorrência de uma anomalia, defeito ou perda de um

membro, órgão, tecido ou outra estrutura do corpo, incluindo a função mental.
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A deficiência representa a exteriorização de um estado e em princípio, reflecte

perturbações a nível do órgão”.

Incapacidade, “é qualquer restrição ou falta (resultante de uma 

deficiência) de capacidade para realizar uma actividade dentro dos moldes e

limites normais para o ser humano”. É considerada, como “...excessos ou 

insuficiências no comportamento ou no desempenho de uma actividade que se

tem por comum ou normal. Estas perturbações podem ser temporárias ou

permanentes, reversíveis ou irreversíveis e progressivas ou regressivas. A

incapacidade, pode surgir como consequência directa da deficiência ou como

resposta do indivíduo, sobretudo psicológica, as deficiências físicas, sensitivas

ou outras. A incapacidade representa a objectivação de uma deficiência e

como tal, reflecte perturbações a nível da pessoa”.

Desvantagem (Handicap), é “ a condição social do prejuízo, sofrido por 

um dado indivíduo, resultante de uma deficiência ou de uma incapacidade que

limita ou impede o desempenho de uma actividade considerada normal para

esse indivíduo, tendo em atenção a idade, o sexo e os factores sócio –

culturais.” A sua caracterização refere-se “ao valor dado à situação ou à 

experiência do indivíduo, quando aquele se afasta da norma (...). Assim,

desvantagem (Handicap), representa a expressão social de uma deficiência ou

incapacidade, e como tal reflecte as consequências culturais, sociais,

económicas e ambientais –que para o indivíduo, deriva da existência da

deficiência e da incapacidade....”

Para Sul (2005) este conceito de necessidades educativas especiais,

permitiu que os alunos diferentes dos “ditos normais”, tivessem ao seu dispôr 

adaptações curriculares e outros apoios educativos, facultando aprendizagens

similares e interacções sociais adequadas atenuando ou extinguindo o

preconceito que a palavra “deficiência” acarreta. O indivíduo com deficiência 

passou a possuir “armas “que lhe permitem desenvolver-se e comportar-se de

uma forma mais semelhante à dos seus pares.
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2.3. Multideficiência

Os indivíduos com Multideficiência têm, por natureza características

distintas em termos de desenvolvimento e necessidades educativas. As

diferenças assentam essencialmente em factores de ordem física, cognitiva,

linguística, social e afectiva, que podem dificultar o desenvolvimento do seu

potencial (Chaves, et al. 1993). Esta heterogeneidade manifesta-se no perfil

comportamental individual, quando as diferentes áreas apresentam valores

muito díspares do nível médio da idade cronológica (heterocronia) e numa

perspectiva comparada inter-individual (Rodrigues, 1995). Por essa razão, é

importante que a caracterização desta população, considere não apenas a

chamada deficiência primária, mas também as deficiências associadas, pois

cada vez é maior o número de indivíduos com problemáticas muito graves,

como é o caso da Multideficiência.

Normalmente a criança e o jovem com multideficiência têm

necessidades educativas especiais no domínio cognitivo, sensorial e/ou motor,

de carácter prolongado, o que constitui uma problemática complexa e muito

específica (Nunes, 2002).

Contreras e Valência, (1997, pp. 378) definem multideficiência como “um 

conjunto de duas ou mais incapacidades ou diminuições de ordem física,

psíquica ou sensorial”. Contudo, a Multideficiência, não pode ser vista como o 

somatório de deficiências, mas a interacção estabelecida entre os diferentes

problemas, e cujos influenciam o desenvolvimento das crianças, a forma como

funcionam nos diferentes ambientes e o modo como aprendem (Nunes, 2001).

A multideficiência constitui um grupo extremamente diverso, com

situações mais ou menos complexas, consoante as associações que as

dificuldades (motoras, neurológicas, sensoriais, atrasos de desenvolvimento,

problemas de saúde graves, etc.) estabelecem entre si e que podem variar em

tipo e grau de gravidade. As combinações de diversos problemas resultam,

naturalmente em necessidades de aprendizagem únicas e excepcionais (Chen

e Dote-kwan, 1995 citado por Nunes, 2001).
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O multideficiente pelas suas características, tem um acesso à

informação limitado, o que o leva a apresentar dificuldades na compreensão do

mundo que o rodeia, necessitando da constante estimulação, de numerosas

oportunidades de interacção e de parceiros que comuniquem com ele de forma

adequada (Nunes, 2002).

Os indivíduos podem apresentar diversas dificuldades/ deficiências,

entre elas: epilepsia, atraso global do desenvolvimento, paralisia cerebral,

complicações no controlo respiratório e pulmonar, dificuldades na fala,

dificuldades sensoriais, principalmente a nível da visão e audição, bem como

problemas de deglutição ou mastigação. E também é importante referir que são

mais vulneráveis às doenças, comparativamente a indivíduos ditos normais e,

apresentam menos resistência física.

Assim, devido à diversidade e complexidade dos quadros da

multideficiência aparecem problemas na fase de diagnóstico.

Podemos deparar-nos com dois tipos de situações, segundo Vieira e

Pereira, (1996):

 Pessoas que são portadoras de deficiência mental profunda, embora

apresentem outros défices associados;

 Pessoas que exibem um comportamento adaptativo comparado com o

esperado de uma pessoa com deficiência mental profunda, mas cuja

causa é a deficiência ou deficiências associadas e não a deficiência

mental (Heward/orlansky, 1984, citado por Vieira e Pereira, 1996).

Contudo, Ajuriaguerra (1974), citado por Vieira e Pereira, (1996) chama

a atenção a um terceiro grupo de pessoas que poderão ser consideradas

deficientes mentais profundas, mas que podem de facto ter, como causa

dominante do seu nível de desempenho em provas de inteligência ou de

comportamento adaptativo, uma psicose ou um autismo.

Passamos agora a referir os três conjuntos de necessidades e

respectivos condicionalismos de carácter físico e médico, educativo e

emocional, segundo Orelove e Sobsey, D.R.N. (2000) citado por Sul, (2005):
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Necessidades de carácter físico e médico:

 A paralisia cerebral, é apontada como a causa mais frequente da

multideficiência. Temos então que atender às características desta

deficiência, assim como as limitações ao nível da postura e mobilidade

do indivíduo, sendo imprescindível estar muito atento às questões de

manipulação e posicionamento (geralmente incorrecto), de forma a

promover a aprendizagem e melhorar a qualidade de vida.

 As limitações sensoriais, em especial as visuais e auditivas, e as

convulsões, são também bastante frequentes. Devemos estar bastante

atentos, pois poderão estar relacionados com uma dificuldade acrescida

ao nível da aprendizagem. Por outro lado, estas situações poderão fazer

com que o indivíduo esteja sujeito a medicação secundária e o professor

deverá ter conhecimento sobre a mesma.

 Como complicações secundárias, os indivíduos com multideficiência,

podem apresentar problemas musculares e esqueléticos e um

desenvolvimento insuficiente do sistema respiratório, provocando

dificuldades ao nível respiratório e pulmonar.

 Este conjunto de limitações e características torna a criança /jovem mais

vulnerável às doenças pois apresentam menos resistências físicas.

Necessidades de carácter educativo:

 Muitas das suas necessidades assemelham-se às apresentadas pelos

indivíduos com deficiência mental profunda, tornando-se necessário que

o professor tenha conhecimento acerca desta deficiência.

 A diminuição ou perda da função nos sistemas sensoriais e motores,

pode revelar necessidades diferentes dos indivíduos com deficiência

mental profunda. Estas limitações são agravadas quando o indivíduo se

encontra impossibilitado de utilizar a comunicação verbal para se

exprimir. Nestas situações, é necessário encontrar formas alternativas

de comunicação.

 É importante não esquecer, que estas necessidades não se exprimem

de forma igual para todos os indivíduos com multideficiência, dependem
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também das características e capacidades específicas do indivíduo em

causa.

Necessidades de carácter emocional:

 O indivíduo com multideficiência necessita de sentir carinho, de

estimulação constante e de confiança num clima de afecto e atenção.

Esta será a forma de lhe proporcionar as situações ideais para que este

interaja com o meio que o rodeia.

Através desta descrição, verifica-se a existência de dificuldades a vários

níveis por parte das pessoas com Multideficiência, logo, há que pensar em

formas de intervenção para as minimizar. Por essa razão, apresentamos de

seguida um quadro com algumas das dimensões em que os professores

podem intervir.

Quadro 2. Quadro de Objectivos de um Programa Educativo (adaptado por

Saramago,(2004, pp. 33–40) citado por Sul, (2005)

Dificuldades de Aprendizagem

 Experiências significativas, organizadas e diversificadas –proporcionar

vivências e experiências que dotem a criança de saberes disciplinares e

não disciplinares, que promovam a interacção e a comunicação

 Independência na vida futura –associar a intervenção utilizada nas

características e ambientes onde o aluno está ou irá estar inserido

(relação escola vs. Sociedade)

 Generalizações das aprendizagens realizadas–garantir que as distintas

capacidades ensinadas possuem significação na sua utilização e

possibilitem um transfer para as seguintes, servindo de suporte para

aprendizagens futuras.

 Interacções comunicativas –ser capaz de reconhecer e interpretar os

estímulos e sinais enviados pelo aluno, a fim de incrementar a

oportunidade de respostas.
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Competência Comunicativa

 Proximidade social - ser capaz de reconhecer e interpretar os estímulos

e sinais enviados pelo aluno, a fim de incrementar a oportunidade de

respostas.

 Troca de informações – ser capaz de reconhecer e interpretar os

estímulos e sinais enviados pelo aluno, a fim de incrementar a

oportunidade de respostas.

 Rotinas de comportamento social - ser capaz de reconhecer e interpretar

os estímulos e sinais enviados pelo aluno, a fim de incrementar a

oportunidade de respostas

2.4. Deficiência Mental

Definir o termo deficiência mental (DM) não é fácil, pois é um tema que

engloba diversas áreas, o que origina diferentes concepções. É importante

realçar que a definição de DM, acompanhou a forma como a sociedade reagia

perante os indivíduos com qualquer tipo de deficiência, originando análises

bastante diferentes daquelas mais actuais.

Segundo Pacheco et. al. (1997, pp.211), a Deficiência Mental assenta

em três correntes fundamentais – Corrente Psicológica ou Psicométrica,

Corrente Sociológica ou Social e Corrente Médica ou Biológica. Para estes

autores, estas são consideradas as correntes mais antigas, às quais

poderemos acrescentar duas - Corrente Comportamentalista e Corrente

Pedagógica–consideradas as mais recentes.

1) Corrente Psicológica ou Psicométrica –Esta é impulsionada por

Binet e Simon, que defendem que todos os indivíduos com deficiência mental

apresentam um défice ou diminuição da sua capacidade intelectual. E que para

quantificar a capacidade intelectual realizavam-se testes e esta seria traduzida

em termos de QI–Quociente de inteligência.
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2) Corrente Sociológica ou Social –Os principais defensores foram

Doll, Kanner e Tredgold, entre outros. Esta corrente defende que o deficiente

mental é o indivíduo que revela dificuldades em se adaptar, ajustar-se ao meio

social que o rodeia e desenvolver uma vida autónoma. Assim, esta direcciona a

sua atenção para o facto de estes indivíduos serem ou não, capazes de se

comportarem de forma adaptativa.

3) Corrente Médica ou Biológica –Para os defensores desta corrente,

a deficiência teria origem, anatómica ou fisiológica. Segundo esta corrente,

este tipo manifesta-se até aos 18 anos de idade, ou seja, ocorre durante o

período do desenvolvimento do indivíduo.

4) Corrente Comportamentalista –Esta corrente defende, a teoria da

influência do ambiente, ser a causa da deficiência mental.

Desta forma, “o défice mental, é o défice de comportamento que deverá 

ser interpolado como produto da interacção de quatro factores determinantes:

I. factores biológicos passados (genéticos, pré-natais, peri-natais,

pós-natais);

II. factores biológicos actuais (drogas ou fármacos, cansaço ou

stress);

III. História anterior de interacção com o meio (reforço);

IV. Condições ambientais presentes ou outras situações actuais”.  

5) Corrente Pedagógica –Nesta corrente o deficiente mental será o

indivíduo que tem uma maior ou menor dificuldade em seguir o processo

regular, normativo, de aprendizagem, e como tal, tem necessidades educativas

especiais (NEE). Desta forma, necessitará de apoios e adaptações ao nível dos

currículos, para prosseguir no seu processo de ensino regular.
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As três correntes apresentadas –Corrente psicológica ou Psicomérica,

Corrente Sociológica ou Social e Corrente Médica ou biológica –têm origem

em duas definições sobre o conceito de DM, que de seguida apresentamos:

 Associação Americana para a Deficiência mental (AAMR): “a 

deficiência mental refere-se a um funcionamento intelectual geral

significativamente inferior á média, surgido durante o período de

desenvolvimento e associado a um défice no comportamento

adaptativo” (Grossman, 1977, citado por Kirk e Gallagher, 1991, 

pp.120).

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) que definiu os deficientes

como “indivíduos com uma capacidade intelectual sensivelmente

inferior à média, que se manifesta ao longo do desenvolvimento e

está associada a uma clara alteração dos comportamentos

adaptativos” (OMS, 1968, citado por Pacheco et al. 1997, pp. 210).

Contudo, de todas as correntes, a pedagógica, é a que mais se adapta

aos dias de hoje.

Falando agora da classificação da DM, podemos referir que esta pode

ser realizada através do conceito de graus de deficiência. Nesta perspectiva,

segundo Silva (1991), os graus de deficiência distinguem-se entre borderline,

ligeiro, médio ou moderado, severo ou profundo.

Porém, há necessidade de reforçar que o que se pretende, não é

classificar pessoas, mas sim identificar os apoios necessários ao

desenvolvimento consciente e duradouro dos comportamentos adaptativos

(Vieira e Pereira, 1996).

Inicialmente a classificação era realizada apenas com base nos valores

do QI obtidos através dos testes de inteligência. Assim, classificava-se DM

ligeira valores entre 50-55; a DM Moderada era atribuída para valores entre 35-

40 e 50-55; a DM grave ou severa destinava-se a valores compreendidos com

QI abaixo dos 20-25 (Kirk, e Gallagher, 1991)
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Posteriormente a AAMR, em 2002 complementou a classificação de DM,

com a verificação de concretização dos diferentes comportamentos

adaptativos, indo de encontro às alterações que esta associação realizou

relativamente à definição do conceito de DM.

Quadro 3. Classificação da Deficiência mental segundo A.A.M.R. (2002)

Deficiência mental ligeira Q.I entre 50 e 70
Em adultos, idade mental

entre 9 e 12 anos.

Deficiência mental

moderada
Q.I entre 35 e 49

Em adultos, idade mental

entre 6 e 9 anos.

Deficiência mental grave Q. I. Entre 20 e 34
Em adultos, idade metal

entre 3 e 6 anos.

Deficiência mental

profunda
Q. I. Inferior a 20

Em adultos, idade mental

menor a 3 anos.

Nesta altura parece-nos importante esclarecer o conceito de

comportamento adaptativo, uma vez que o conceito de Deficiência Mental está

relacionado com este. Este, para Manso (2004, pp. 14), é um “conjunto de 

habilidades conceptuais, sociais e práticas adaptativas que permitem a plena

integração do indivíduo na sociedade”.

Ainda, em 2002 a (A.A.M.R.) a DM, aparece como sendo uma

incapacidade caracterizada por significativas limitações, quer no funcionamento

intelectual, quer no comportamento adaptativo, que se manifesta antes dos 18

anos de idade, isto é, durante o período de desenvolvimento do indivíduo.

Na identificação de crianças com DM, dá-se assim, atenção a duas

áreas: o funcionamento intelectual e os comportamentos adaptativos (Fonseca,

1995), estando o primeiro relacionado com as áreas académicas; a capacidade

de um indivíduo resolver problemas e acumular conhecimentos, sendo medido

pelos testes de inteligência, e o segundo com as capacidades necessárias para

um indivíduo se adaptar e interagir no seu ambiente de acordo com o seu

grupo etário e cultural. Este último possui as seguintes áreas: a comunicação;

os cuidados pessoais; a autonomia em casa; as competências sociais; os
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comportamentos comunitários; a auto-direcção; a saúde e segurança; o

funcionamento académico; o lazer e o emprego.

É certo que a deficiência mental implica uma série de limitações, que

representam uma desvantagem substancial no funcionamento em sociedade.

Logo, tal como refere a A.A.M.R (2002), deve ser considerado o contexto

ambiental, os factores pessoais e a necessidade de apoio individualizado,

quando abordamos este tipo de deficiência.

Assim, a (A.A.M.R.) em 2002 indica ainda cinco princípios fundamentais:

 As limitações do funcionamento, têm de ser contextualizadas à

situação real, ou seja, à sua idade, pares e à cultura em que o

indivíduo está inserido;

 A diversidade cultural e logística, devem ser aspectos a considerar,

tais como as diferenças ao nível dos factores de comunicação,

sensoriais, motores e comportamentais;

 Reconhecer que no indivíduo DM, coexistem limitações e aspectos

fortes;

 A descrição das limitações, tem como objectivo o desenvolvimento

de um Plano Individual de apoios necessários;

 Os apoios personalizados e apropriados, permitem melhorar a

funcionalidade dos indivíduos com DM.

Além de se dever ter em conta todos os aspectos anteriormente

referidos, também é importante, que a avaliação das necessidades dos

indivíduos com DM seja realizada com base em nove áreas fundamentais,

sendo algumas delas: na comunidade, emprego, saúde e segurança,

comportamento, relação social e auto-protecção (Martins, 2005).

Actualmente, à luz da última definição da A.A.M.R. (2002), a DM é vista

não como uma condição pessoal implicando uma incompetência funcional e

relacional, mas como um conjunto de limitações que condicionam a forma

como o indivíduo se adapta ao meio social envolvente e às condições de vida

que possui, com as suas limitações e as suas capacidades. Assim, faz mais

sentido classificar não as pessoas, mas os tipos e quantidades de apoios que
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as pessoas necessitam para funcionar no dia a dia. De acordo com este

pressuposto a A.A.M.R. (2002), apresentam os seguintes níveis de apoio:

 Intermitente (Apoio apenas quando necessário, episódico);

 Limitado (Apoio durante um período de tempo determinado, para realizar

uma tarefa específica);

 Moderado (Apoio regular e alguns ambientes e sem prazo determinado);

 Difusivo (Apoio constante de alta intensidade, em vários ambientes mais

intrusivos que os anteriores).

2.4.1.Etiologia da Deficiência mental

A Deficiência Mental pode ter diversas etiologias, no entanto, na maioria

dos casos a identificação destas não é possível. Qualquer problema ocorrido

durante a formação e desenvolvimento do cérebro pode causar DM.

Porém, algumas das causas mais frequentemente identificadas são,

segundo (Pacheco et al., 1997):

Causas intra-individuais

Causas genéticas

Podem resultar de transmissão hereditária, quando um dos pais é

portador no seu código genético do gene causador da desordem, ou ainda,

devido a anomalias nos cromossomas. Estas podem ocorrer durante a divisão

celular. O indivíduo pode ter cromossomas a mais, ou a menos ou a estrutura

encontrar-se modificada. Trissomia 21, Trissomia 18, desordem do X frágil,

síndrome de Klinefelter, são alguns exemplos deste tipo de desordens.

Há outro tipo de desordens genéticas, que afectam os indivíduos ao

nível metabólico associado a DM, a alterações endócrinas ou à incapacidade

de produzir determinadas proteínas ou enzimas quando determinados genes
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ligados a essas substâncias não funcionam. Alguns exemplos deste tipo de

desordens, são:

 Fenilcetonúria, Hiper Glicemia, Síndrome de Lowe (incapacidade

do organismo metabolizar aminoácidos);

 Doença de Gaucher, Lipoidose, Doença de Niemmann –Prick

(incapacidade do organismo metabolizar lípidos);

 Glactosemia, hipoglicemia, Intolerância à frutose (incapacidade do

organismo metabolizar hidratos de carbono); Hipotiroidismo

(desordem endócrina).

Doenças cerebrais graves

Doenças que podem provocar DM, quando os tumores a estas

associadas se localizam no cérebro, ou desordens degenerativas. São alguns

exemplo:

Neurofibromatose ou Doença de Von Reckinghausen, Esclerose

Tuberosa, Doença de Huntington.

Influências pré–natais desconhecidas

São caracterizadas, por mal formação cerebral ou craniana presente no

nascimento. Alguns exemplos:

Microcefalia, hidrocefalia, Spina Bífida.

Desordens Psíquicas

Alguns exemplos: desordens de Rett e certos casos de Autismo e

Esquizofrenia.

Causas externas ao indivíduo

Factores pré- natais

Infecções e intoxicações;

Um conjunto de doenças infecciosas, nomeadamente: Rubéola, Sífilis,

Toxoplasmose;

Exposição a substâncias potencialmente perigosas: Drogas (tabaco, álcool,

Cafeína, e outras drogas ilegais);
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Intoxicação por Chumbo, Mercúrio;

Radiações.

Factores peri- natais

Afectam o indivíduo durante ou logo após o nascimento podendo

provocar deficiência mental. São alguns exemplos:

Prematuridade; Pós maturidade; Traumatismo de parto; Anoxia (privação do

oxigénio);

Factores pós-natais

Afectam o indivíduo após o nascimento:

Traumas ou agentes físicos; Convulsões repetidas; Envenenamentos;

intoxicações; Tumores cerebrais; Traumatismo craniano originado por acidente

de viação; Abuso físico; Influências ambientais; Desvantagens sócio –

económica e cultural devido à fraca estimulação familiar.

Relativamente à etiologia da DM, a A.A.M.R. (2002), faz uma abordagem

multidisciplinar e multifactorial mais actual referindo que as causas estarão

relacionadas com factores biomédicos, sociais, educativos ou comportamentos

de risco, os quais interagem durante a vida do indivíduo e/ou ao longo de

várias gerações.

Especificando um pouco mais, cada um destes factores:

Factores biomédicos: relacionados com os processos biológicos, como

por exemplo desta situação surgem as desordens genéticas ou a nutrição;

Factores sociais: remetem-nos para a interacção familiar, a

subestimulação da criança durante a infância e a consequente capacidade, ou

não, de resposta do adulto;

Factores educacionais: relacionados com os apoios educativos que a

família pode proporcionar à criança, ou jovem, com o intuito de promover um

desenvolvimento e evolução ao nível do comportamento adaptativo;

Factores de risco: dizem respeito a determinados comportamentos por

parte da mãe, como o abuso de determinadas substâncias.
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2.4.2. Incidência e Frequência da Deficiência Mental

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2001, citado por Ballone,

2003) 10% da população em países em desenvolvimento é portadora de algum

tipo de deficiência, sendo que metade desta é portadora de DM. Calcula-se que

o número de pessoas com atraso mental está intimamente relacionado com o

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

percentagem de jovens até aos 18 anos que sofrem de atraso mental situa-se à

volta dos 4,6 % nos países em desenvolvimento e entre 0,5% e 2,5% nos

países desenvolvidos.

2.4.3. Características das pessoas portadoras de Deficiência

Mental

Algumas características físicas, ou seja, algumas alterações

morfológicas que caracterizam estes indivíduos, são: pés rasos, desvios de

coluna vertebral, lesões neurológicas associadas e alterações do tónus

muscular. Estas características, provocam um atraso no desenvolvimento

psicomotor (Silva, 1991).

Segundo Quiroga, (1989), citado por Fonseca, (2001), as pessoas com

DM, revelam estados de ansiedade, falta de auto-controlo tendência para evitar

situações de fracasso, mais do que procurar êxitos, e possíveis perturbações

de personalidade e falta de motivação. A nível social, têm dificuldades em

assumir funções sociais, estabelecer laços afectivos, afectando a sua

capacidade de integração.

De seguida apresentamos mais algumas características da DM, segundo

Manton (1992), citado por Maia, (2002, pp. 31):

 Físicas –falta de equilíbrio; dificuldades de locomoção; dificuldades de

coordenação; dificuldades de manipulação.
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 Pessoais – ansiedade; falta de auto-controlo; tendência para evitar

situações de fracasso mais do que para procurar o êxito; possível

existência de perturbações da personalidade; fraco controlo interior.

 Cognitivas –Problemas de memória (activa e semântica); problemas de

categorização; dificuldades de atenção; auto-regulação; problemas de

aprendizagem escolar; problemas de resolução de problemas; défices

linguísticos.

 Sociais –Atraso evolutivo em situações de jogo, lazer e actividade

sexual.

Estas são completadas com as características da DM, segundo Jasme e

French, 1994, citado por Maia, 2002, pp. 31):

 Sociais –adquirir desempenhos vocacionais; acertar desempenhos de

comunicação e de sociabilização; poderão necessitar de apoio quando

estão em situações depressivas; problemas em poder obter empregos,

casar e viver muito perto daquilo que as pessoas ditas “normais” vivem.

 Psicomotoras –situam-se normalmente, 2 a 4 anos abaixo das crianças

ditas “normais”.

Simplesmente não há duas pessoas iguais e as crianças com DM não

fogem a este enunciado.

Há, quatro áreas em que as crianças com DM, podem apresentar

diferenças em relação aos outros. São elas a área motora, área cognitiva, área

da comunicação e área sócio educacional (Carretero e Madruga, 1984; Kirk e

Gallagher, 1996; Hallahan e kauffman, 1997; Rivière 1988; Martins, 1997):

Área motora:

Normalmente as crianças com DM ligeira não, apresentam diferenças

em relação aos colegas da mesma idade sem NEE, podendo apenas, por

vezes, ter alterações na motricidade fina.

Em casos mais severos, as incapacidades motoras são mais acentuadas

na mobilidade, falta de equilíbrio, dificuldades de locomoção, de coordenação,

dificuldades na manipulação.
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Comparativamente aos seus colegas sem NEE, as crianças com DM

podem começar a andar um pouco mais tarde, sendo geralmente de estatura

mais baixa e mais susceptíveis a doenças. Apresentam uma maior incidência

de problemas neurológicos, de visão e audição.

Área cognitiva:

As crianças com DM apresentam dificuldades na aprendizagem de

conceitos abstractos, em focar a atenção, ao nível da memória, e tendem a

esquecer mais depressa, do que os seus colegas sem NEE; demonstram

dificuldades na resolução de problemas e em generalizar para situações novas

a informação apreendida, conseguindo, no entanto, generalizar situações

específicas utilizando um conjunto de regras.

Podem atingir os mesmos objectivos escolares que os seus colegas sem

NEE até certo ponto, mas de uma forma mais lenta.

Área da comunicação:

Embora existam variadas formas de comunicar, é através da linguagem

falada e escrita que geralmente o fazemos. Comunicamos por meio de

símbolos, tão importantes, pelo seu papel de ponte entre o pensamento e a

linguagem. A Linguagem desempenha um papel de grande importância como

instrumento do pensamento ao serviço da resolução de problemas cognitivos,

na planificação e regulação da conduta. Logo se possuirmos dificuldades a

este nível, tal como muitos portadores de deficiência, teremos mais dificuldade

em viver em sociedade e a interagir com a mesma.

Área social educativa:

Normalmente os portadores de DM, demonstram dificuldades na

generalização para novas situações de aquisições e comportamentos

anteriormente experimentados, assim como nas interacções sociais, pelo que,

assume capital importância o desenvolvimento desta área para uma real e

efectiva inserção na sociedade.
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A aprendizagem de competências sociais, é pois, fundamental para as

crianças com DM com vista à sua inclusão quer no ambiente escolar, quer na

sociedade.

Há uma enorme necessidade de realizar uma avaliação complexa e

exaustiva, por forma a possibilitar ao indivíduo o seu processo geral do

desenvolvimento. Ou seja, é necessário dar ênfase aquilo que o indivíduo é

capaz de realizar e elaborarmos programas de ensino-apredizagem

individualizados e motivantes através de um conjunto de actividades de

carácter lúdico, que impliquem a vivência de experiências pelo corpo, para que

se minimizem as dificuldades e maximizem as potencialidades.

2.4.4. Educação de Crianças e Jovens com Deficiência Mental

Pensando um pouco no facto do ensino, dever ser individualizado, com o

intuito de melhor se adequar às necessidades dos portadores de Deficiência

Mental, podemos ter em conta algumas ideias, que Digest (1994), nos

apresenta.

 As aprendizagens processam-se de uma forma lenta, logo é importante

focar a atenção apenas nos objectivos que realmente queremos ensinar,

criar situações de aprendizagens positivas e significativas, de

preferência nos ambientes naturais do aluno e de uma forma o mais

concreta possível, para que este se sinta motivado e com predisposição

para aprender.

 É necessário dividir as tarefas em conjuntos de subtarefas mais simples,

de forma a graduar a dificuldade das aquisições, tornando-a mais

acessível e positiva, tendo sempre em mente que o sucesso e o

insucesso sucessivo gera desmotivação, recusa de novas

aprendizagens e mais sucesso, criando uma baixa auto-estima logo,

uma pessoa infeliz, para quem a escola passa a ser um penoso fardo a

carregar todos os dias.
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 Ter sempre em mente que todas as aprendizagens, têm como objectivo

principal a facilitação da vida futura numa perspectiva funcional, ou seja,

permitir uma inclusão e participação activa e válida na vida em

sociedade visando sempre uma progressiva autonomia do indivíduo.

Podemos concluir, que há necessidade de atribuir um significado

eminentemente prático a estas aprendizagens.

2.5. Atraso Global do Desenvolvimento

Atraso Global do Desenvolvimento, pode ser definido como um atraso

significativo em vários domínios do desenvolvimento, nomeadamente ao nível

da motricidade fina/grosseira, da linguagem, da cognição, das competências

pessoais e sociais, das actividades da vida diária, entre outras (Ferreira et al.,

2006).

A intervenção, deve ser efectuada pelo médico comunitário que

acompanha a criança, para posteriormente se estabelecer o diagnóstico de um

atraso ao nível do desenvolvimento (Ferreira et al., 2006).

Pois, como é sabido, o diagnóstico é difícil de efectuar, devido à grande

variação que existe nas aquisições entre as crianças ditas “normais”. Por outro 

lado, existem alguns receios por parte dos pais da criança e médicos que

dificultam o processo de intervenção nomeadamente: receios dos pais em

aceitar e descrever a situação do seu filho e receio do médico em confrontar os

pais com a situação dos seus filhos. Tal como se havia de esperar, este revela-

se mais eficaz se este for resultante da avaliação do desenvolvimento infantil

com vigilância contínua, através da monitorização das áreas de

desenvolvimento. Ao contrário, o diagnóstico não é eficaz se resultar de um

procedimento de rastreio, que consiste numa consulta específica, tendo em

conta a idade, a evolução do peso, o crescimento, o perímetro craniano, entre

outros e posteriormente se estabelecer o diagnóstico de um atraso ao nível do

desenvolvimento (Ferreira et al., 2006). Daí ser de extrema importância a

intervenção o mais cedo possível.
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Esta auxiliará as crianças e as famílias a encontrarem um equilíbrio justo

de expectativas e de estimulação adequada.

De seguida apresentaremos os sinais de alerta, segundo Ferreira et al.,

2006) para os pais e familiares, mais rapidamente detectarem o atraso no

desenvolvimento:

 Motricidade grosseira: não rebola, não puxa, não fica de pé, não

anda em linha...

 Motricidade fina: não segura, não junta as mãos, não faz

construções, tem dificuldades de preensão,...

 Linguagem:não “palra”, não diz palavras, não constrói frases, não 

compreende, não fala de um modo inteligível,...

 Cognição: não procura, não se interessa por jogos, não

categoriza semelhanças, não sabe o nome próprio ou apelido,

não sabe contar as cores ou qualquer letra,...

 Psicossocial: não ri, não estranha, não se consola nem aceita

mimos, agride sem provocação, não brinca com outras crianças,...

Ainda segundo o mesmo autor, quanto ao diagnóstico Clínico, existem

dois níveis de diagnóstico: diagnóstico etiológico e descritivo, que visam o

acompanhamento clínico e a terapêutica subsequente.

O primeiro, possui as seguintes dimensões:

 capacidades cognitivas e do comportamento adaptativo;

 os factores etiológicos e da patologia orgânica associada;

 aspectos comportamentais, psicológicos e emocionais;

 condições ambientais de enquadramento sócio-familiar.

Quanto à avaliação, é difícil determiná-la, e exige a distinção entre lesão

estática e encefalopatia progressiva.

Relativamente às principais causas, da existência de atraso global do

desenvolvimento, temos, segundo Ferreira et al, (2006):
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 Anomalias cromossómicas;

 X–frágil;

 síndromas anomalias múltiplas conhecidas;

 síndromas neurocutâneos;

 doenças metabólicas e endócrinas;

 tóxicos / teratogéneos;

 encefalopatias hipixico-isquémicas;

 infecções;

 síndromas epilépticos;

 malformações cerebrais;

 síndromas / anomalias múltiplas indeterminadas;

 etiologias desconhecidas;

 desequilíbrios afectivos;

 e acidentes.

Também segundo o mesmo autor, o aspecto físico é caracterizado pelo

seguinte:

 Disformias ou malformações minor: na face, nos pavilhões

auriculares, na implantação de cabelo, nas mãos e pés, nos

genitais,..

 Baixa estatura de organomegalias, de doença ou malformações

em outros órgãos ou sistemas: visual, cardiovascular,

gastrointestinal, renal, osteoarticular, ..

E o atraso global do desenvolvimento tem como Diagnóstico de

regressão:

 Doença neurometabólica,

 Doença neurodefenerativa,

 Conjunto de Factores: idade do aparecimento de sintomas, padrão de

envolvimento relativo ao córtex cerebral, substância cinzenta subcortical,

substância branca, do cerebelo, o envolvimento paralelo do Sistema
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nervoso periférico (SNP), a associação de desenvolvimento de um ou

vários sistemas extra neurológicos.

Segundo Fernandes (2001) as áreas fundamentais, são:

Historial clínico, pessoal e familiar, exame objectivo (que fornece

orientação para o diagnóstico e não dispensa exames complementares

específicos).

1. A postura e a motricidade global

2. a visão e a motricidade fina

3. a audição e a linguagem

4. o comportamento e adaptação social

Segundo, Fernandes (2001) cada umas destas áreas tem várias

vertentes, nomeadamente no que respeita a: avaliação do comportamento

social onde, é preciso saber não só se a criança é autónoma (a vestir-se, a

comer, na sua higiene), mas também como se relaciona com os outros. Todas

as áreas são importantes para que a criança atinja uma autonomia total, mas

nem todas têm o mesmo valor relativamente à capacidade futura do seu

desempenho.

A motricidade global, depende principalmente da maturação do sistema

nervoso central e pouco dos estímulos do meio ambiente, e é a que tem menor

correlação com a inteligência da visão, da coordenação óculo-manual e da

integração destas a nível cognitivo, podendo um problema nesta área resultar

de um défice em qualquer daqueles níveis.

A linguagem é a área que mais se correlaciona com o nível cognitivo

futuro e a sua avaliação não se deve iniciar com as primeiras palavras,

considerando-se actualmente os comportamentos pré-linguísticos (a atenção, o

sorriso social, o galreio) como os primeiros indicadores do desenvolvimento de

linguagem e mais tarde do desenvolvimento intelectual.
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Finalmente, o comportamento e a adaptação social dependem muito de

factores ambientais, nomeadamente do meio cultural onde a criança está

inserida.

Quanto às alterações do desenvolvimento, estas podem manifestar-se

de várias formas, seja na aquisição de diferentes capacidades de um modo não

sequencial, os chamados desvios de desenvolvimento (ex.: fala bem, não

percebe ordens simples), seja nas diferenças significativas na velocidade de

aquisição entre as várias áreas, dissociação entre as áreas (ex.: atraso só na

área motora –paralisia cerebral) ou então um atraso na velocidade de todo o

desenvolvimento–atraso global do desenvolvimento.

2.6. Encefalopatia Crónica da Infância (ECI)

Segundo Mcdonald (1978) citado por Garcia (2006): Encefalopatia

corresponde a um grupo de distúrbios causados por uma lesão cerebral, que

não é progressiva e que ocorre antes, durante ou logo após o nascimento.

Este é um estado complexo e que inclui a diminuição da função

neuromuscular com ou sem defeitos sensoriais, dificuldade de aprendizagem

com ou sem defeito intelectual, problemas emocionais e às vezes defeito de

fala.

Contudo a definição mais adequada ao conceito de Encefalopatia é

descrita por Bobath (1989, pp.11) que refere a Encefalopatia, como “o 

resultado de uma lesão ou mal desenvolvimento do cérebro, de carácter não

progressivo, existindo desde a infância. A deficiência motora expressa-se em

padrões anormais de postura e movimentos, associados a um tónus postural

anormal. A lesão que atinge o cérebro quando ainda é imaturo, interfere com o

desenvolvimento motor normal da criança”.

Com base, nesta definição, concluímos que esta lesão afecta o cérebro

imaturo e interfere na maturação do sistema nervoso central (SNC), levando a
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consequências específicas em termos do tipo da lesão cerebral desenvolvida,

do seu diagnóstico, avaliação e tratamento.

Normalmente, a encefalopatia, a partir do momento que se instala não

se estende ou piora, ou seja, o agente causal actua unicamente num

determinado momento do desenvolvimento cerebral deixando sequelas. Trata-

se assim de uma lesão estática e não de um processo patológico em

actividade. O dano, torna-se mais aparente com o crescimento e

desenvolvimento, e por se tratar de um distúrbio do movimento e da postura,

essas crianças com o passar dos anos, podem não realizar absolutamente, ou

tão bem quanto as crianças normais, os movimentos e funções inerentes ao

quotidiano (Finnie, 2002, citado por Garcia, 2006).

Segundo Garcia (2006) durante os primeiros meses, este atraso do

desenvolvimento motor pode ser o único sinal de lesão cerebral podendo ser

difícil a diferenciação entre a encefalopatia e o atraso motor. Contudo, na

encefalopatia, os sinais de actividade postural com libertação dos reflexos

tónicos anormais, surgirão mais cedo ou mais tarde dependendo da

severidade do caso. Eles provocarão posturas e movimentos anormais com

padrões bem definidos de coordenação que são incompatíveis com a

actividade motora normal. Para compreender a natureza das dificuldades

motoras de uma criança com encefalopatia, é importante que antes se saiba a

progressão do desenvolvimento motor normal da mesma, não esquecendo que

estas reacções formam a base da postura e movimento que ela adopta quando

aprende a executar actividades mais específicas como o rolar, sentar e

manter-se sentada, gatinhar, ficar de pé e andar.

2.6.1. Incidência e Etiologia da Encefalopatia

Segundo Schwartzman (1993) citado por Garcia, (2006), pode ser aceite

uma incidência global entre 1,2 a 2,3 crianças em idade escolar. Estes

números referem-se aos dados dos EUA e outros países desenvolvidos. Em

países ditos em desenvolvimento, como o Brasil, julga-se que a incidência
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deva ser maior, na medida em que países mais pobres reúnem várias

condições que favorecem a ocorrência de problemas crónicos como a

encefalopatia. Este autor refere ainda, que não há dados para se afirmar que a

ocorrência da encefalopatia esteja a diminuir.

A encefalopatia, geralmente não se deve a qualquer deficiência dos pais

ou doença hereditária. Não se sabe exactamente como e porquê a criança é

afectada, sabe-se apenas que ocorreu uma lesão, num determinado momento.

Segundo Garcia (2006) esta não tem cura, sendo apenas possível

minimizar os efeitos, através de estímulos que visem favorecer o

desenvolvimento da criança com encefalopatia crónica da infância (ECI).

Passamos assim, a apresentar alguns factores etiológicos da

encefalopatia.

Quadro 4. Factores etiológicos da encefalopatia (adaptado por Levitt

(2001) citado por Garcia (2006):
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- Incompatibilidade entre factor Rh da mãe e do feto. Atinge os fetos
com factor Rh+ cuja mãe é Rh- podendo causar abortos e
deformidades.
- Anemia grave na gestante. A carência de ferro e outras vitaminas
reduzem a produção de hemoglobina (Hbg.) levando a diminuição
de oxigénio (O2). Isso percute na saúde do feto.
- Toxemia gravídica, devido a medicamentos ou drogas que possam
afectar o bebé através da placenta.
- Infecções contraídas pela mãe (sífilis, rubéola, SIDA...). Algumas
bactérias conseguem atravessar a placenta como é o caso da
rubéola ocasionando lesão cerebral no feto, ou até mesmo em
alguns casos, embora poucos, morte ainda no útero.
- Ameaça de aborto, choque directo no abdómen ou queda, quando
a criança já está na posição para nascer.
- Exposição ao RX nos primeiros meses de gestação.
- Hemorragias
- Diabetes
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- Hipóxia / Anóxia Neonatal. Ocorre uma baixa ou ausência da
oferta de O2 provocando uma lesão cerebral.
- Asfixia do nascimento. A criança pode nascer com o cordão
umbilical enrolado no pescoço, evitando a passagem do ar.
- Partos prematuros (bebé pesando menos de 2Kg). Ocorre dano
cerebral devido a desnutrição.
- Trabalho de parto demorado. Pode haver ausência do líquido
aminiótico reduzindo o O2 do bebé.
- Parto difícil. Onde a cabeça do bebé é muito comprimida pelo
canal vaginal.
- Acidente ou Iatrogênia. (Já houve relatos de que o bebé escapuliu
da mão do médico e caiu no chão).
- Uso inadequado do fórceps / manobras obstétrica violenta. Pode
levar a um traumatismo gerando hemorragias intracranianas.
- Hiperblirrubinemia (icterícia grave).
- Hemorragias intracranianas.

F
ac

to
re

s
et

io
ló

g
ic

o
s

P
ó

s-
n

at
al

- Meningites e encefalites. Ocorre devido a agentes infecciosos que
danificam o cérebro.
- Febre prolongada e muito alta. Pode desencadear crises
convulsivas lesando o cérebro.
- Ferimentos na cabeça. Facilitam a penetração de bactérias
podendo atingir o cérebro.
- Anóxia ou hipóxia de qualquer natureza.
- Acidentes automobilísticos. Pode levar a traumatismo craniano
atingindo o cérebro.
- Traumas e tumores cerebrais. Fracturas ou hemorragias levando a
lesão cerebral.
- Distúrbios vasculares. Diminuição do aporte sanguíneo e
consequentemente O2.
- Desidratação com perda significativa de líquido.

Formas Clínicas de Apresentação

Os tipos de ECI e as manifestações da mesma, dependem da

localização das lesões e das áreas do cérebro afectadas. A ECI é classificada,

com o objectivo de dar sentido e direcção ao tratamento e ao manejo do

paciente, onde o tipo, a distribuição e a gravidade são aspectos importantes e

essenciais do diagnóstico. Classifica-se de acordo com, a parte do corpo

afectada, as características clínicas do tónus muscular e dos movimentos

involuntários (Garcia, 2006)
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Assim, segundo a Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (s.d.) de

acordo com a localização das lesões e áreas do cérebro afectadas, as

manifestações podem ser diferentes, como a seguir se indica:

Espástico –caracterizado por paralisia e aumento de tonicidade dos

músculos resultante de lesões no córtex ou nas vias daí provenientes.

- Hemiparésia ou Hemiplegia- um lado do corpo afectado.

- Tetraparésia - os 4 membros afectados.

- Diplegia - mais os membros inferiores.

Atetose / Distonia – caracterizado por movimentos involuntários e

variações na tonicidade muscular resultantes de lesões dos núcleos situados

no interior dos hemisférios cerebrais (sistema extra-paramidal).

- Atetose

- Coreoatetose

- Distonia.

Ataxia – caracterizada por diminuição da tonicidade muscular,

incoordenação dos movimento e equilíbrio deficiente, devido a lesões no

cerebelo ou das vias cerebelosas.

- Diplegia.

- Ataxia congénita.

2.7. Actividade Física–Benefícios

Neste ponto iremos abordar a actividade Física (AF) tentando explicar o

que ela é de facto, realçando os seus benefícios enquanto prática regular, nas

pessoas em geral e nas que possuem necessidades educativas especiais

(NEE).

Ao longo dos séculos, as populações foram tomando consciência de que

uma boa saúde passa por uma alimentação saudável e uma actividade física

regular (Gomes, 2006).
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Para a (OMS, 2002) as doenças não transmissíveis, são aquelas que

resultam progressivamente do regime alimentar e do modo de vida, associado

ao comportamento da pessoa. Mas o comportamento pessoal, não constitui

senão uma parte do problema: a pobreza, a violência, as rápidas mutações

socio-económicas, a falta de instrução, serviços de saúde deficientes ou

mesmo inexistente e a ausência de orientações políticas claras contribuem

para aumentar tanto os casos de cancro, diabetes ou doenças

cardiovasculares como a SIDA e o Paludismo.

Devido às condições de vida e ao progresso tecnológico e sócio-

económico a população está cada vez mais sedentária. Ou seja, esta situação

em vez de ser uma vantagem para a humanidade está a revelar-se como fonte

de doença por estar a ser mal utilizado.

É urgente aumentar a consciência da importância de uma maior

participação das crianças e dos adolescentes, com e sem deficiência, para a

prática de programas regulares de actividade física (AF).

A AF, compreende todos os movimentos do corpo que dão lugar à

libertação de energia. Numa palavra: Movimentar! Andar acelerado, jogar,

patinar, limpar a casa, dançar ou subir escadas é fazer uma actividade física

(OMS, 2002).

Segundo Lopes (2001) a AF, constitui o contraponto aos malefícios da

sociedade, como por exemplo o “stress”,motivado pela sociedade de

abundância, que leva à sedentarização e a alterações da saúde. O

investimento na prática desportiva, proporciona bem estar e contacto com a

natureza, na medida em que proporcionam mais actividades ao ar livre,

dinâmicas de socialização e melhorias na saúde.

A prática de AF regular permite, assim, sem dúvida, o estabelecimento

de interacções com os colegas e amigos, o que é muito positivo ao nível da

sociabilização. Por outro lado, a AF é considerada, um desenvolvimento da

aptidão física e motora, dos desempenhos motores e padrões, tal como

desempenhos na água, na dança, em jogos individuais e em grupo e no

desporto (Winnick, 1990).
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Segundo, Barata (s/d), citado por Leite, (2005) A actividade física pode

ser classificada em dois grandes grupos: AF espontânea e AF organizada,

também chamada estruturada ou formal.

 AF espontânea, é a que se encontra integrada nos hábitos de vida

diária: deslocações a pé, subir escadas, passatempos ou profissões

fisicamente activas, levar os filhos ou os animais a passear. Tem como

vantagens: estar sempre acessível, podendo ser praticada todos os dias

e a qualquer momento do dia; não obriga 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.

 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.

Segundo Leite (2005), para que não surjam dúvidas, a Actividade Física

e Desporto são conceitos diferentes embora parecidos, sendo o primeiro mais

abrangente que o segundo.

 pode considerar-se que a 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” (pp.41).

 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-
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se dizer que todos os desportos implicam actividade física, mas nem

toda a actividade física implica prática de desporto.

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

dupla perspectiva:

 A importância da AF para a manutenção de 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 (Leite, 2005).

De acordo com Bouchard et al., (1990), a actividade Física é

considerada relevante para a saúde, apesar de serem ainda incertos os

padrões de actividade necessários para produzir a máxima saúde (natureza,

intensidade, frequência, duração dos exercícios, anos de participação). A

prática regular de Actividade Física e de Desporto promovem no indivíduo, no

homem e na mulher, de todas as faixas etárias, e incluindo pessoas com

Deficiência, uma série de benefícios físicos, sociais e mentais (OMS, 2003).

Segundo a OMS (2002), a prática moderada e regular da AF constitui

um dos melhores meios para a manutenção de boa saúde e melhoria da

condição física. Ajuda à prevenção e à luta contra certas doenças como as

cardiovasculares, a diabetes, a à obesidade e osteoporose. O facto de ser

fisicamente activo dá energia, ajuda a melhor resistir contra o stress e a evitar

problemas de colesterol ou tensão arterial. Ser activo contribui igualmente para

a prevenção de certos cancros, em particular o cancro do cólon.

Entre as crianças e jovens, a prática regular de actividades físicas

favorece um crescimento e desenvolvimento bem como um reforço da

confiança em si, sendo que, quanto aos mais velhos, estes podem tirar bom

proveito tanto dos hábitos conservados ao longo da vida, assim como de

programas de AF que iniciaram recentemente (Gomes, 2006).

São muitas as vantagens que decorrem da prática regular da actividade

física e não se limitam ao controle do peso nem aos benefícios
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cardiovasculares. O quadro que se segue apresenta as principais vantagens

para a saúde em ser fisicamente activo.

Quadro 5. Efeitos / Benefícios da Prática de Actividade Física regular

(adaptado por Barata, (s/d), citado por Leite, (2005).

Efeitos / Benefícios da Prática de Actividade Física Regular

Melhora a pressão arterial

Previne as doenças das artérias coronárias
Doenças

cardiovasculares
Melhora o Colesterol e outras gorduras do sangue

Fundamental no controle do pesoNas 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

Promove a socialização

Na saúde psicológica

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 diáriaNa qualidade de vida

Gera sensação de bem-estar
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2.7.1. Actividade Física na pessoa com Necessidades

Educativas Especiais

Segundo Varela (1991, pp. 54), por vezes a “sociedade comete erros de 

Estigmatização, de Estereotipização e de Prejuízo na apreciação da actividade

desportiva praticada por deficientes”. A mesma autora, diz-nos que

“..Estigmatização significa um tratamento especial a grupos diferentes, que 

neste caso se refere à desvalorização do atleta deficiente por o considerar

inferior, ou pelo facto de termos receio ou pena da sua situação. Por outro

lado, entende-se por Estigmatização o tratamento do atleta deficiente como

pertencente a um todo”.

Sherril (1984), citado por Varela (1991), afirma que o atleta deficiente,

gosta de ser conhecido pelas suas características individuais e pretende que a

sua prestação seja avaliada e comentada de acordo com a sua deficiência.

Neste âmbito, devem ser proporcionadas às pessoas com Deficiência

oportunidades e apoios para realizarem Actividade Física Adaptada às suas

características. Por seu lado, os objectivos da prática deverão ser o

desenvolvimento da força muscular e do bem-estar psicológico e aumento de

autonomia nas actividades de vida diária (OMS, 2003).

Alves (2000, pp.57), salienta que “falar de desporto e da actividade

desportiva dos deficientes, é já um lugar comum. Todos conhecemos as

vantagens da prática regular de uma actividade física, todos associamos ao

desporto saúde, alegria, qualidade de vida. Estão já distanciadas do

pensamento actual, opiniões que contrariam o acesso dos deficientes à prática

desportiva, ou pelo menos já não representam mais do que ignorância da

realidade ao nível do nosso país e de grande maioria dos países

desenvolvidos, revelando-se continuamente, como um problema insolúvel não

se sabendo como levar as pessoas a aderirem a algo que lhes podem

proporcionar estes bens tão escassos dos nossos dias” 
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Segundo Silva (2000), a AF para a pessoa com Necessidades especiais

tem vindo a ser alvo de preocupação. Um bom exemplo é a “Carta Europeia do

Desporto para todos: as pessoas Deficientes” do Conselho da Europa (1988), 

que reconhece a AF como um importante meio de Educação, valorização do

lazer e integração social.

Uma das tendências da sociedade actual, situa-se na tentativa de

aumentar a qualidade de vida dos seus membros, nomeadamente dos

deficientes, reforçando os aspectos relevantes entre actividade física, saúde e

tempo livre (Lopes, 2001).

Posto isto, Alberto (2000, pp. 17), refere ainda que, “...quando se põe 

questões da qualidade de vida na população em geral e na portadora de

necessidades especiais, em particular, coloca-se sempre este dilema:

“Acrescentar ANOS À VIDA ou VIDA AOS ANOS?”..., “...estas pessoas, 

encontram na prática regular de exercício físico um óptimo auxiliar na

prevenção primária e secundária das suas patologias, com o fim de viverem

melhor e por mais tempo, ao fim e ao cabo para acrescentarem anos à vida, ou

seja,  dando vida aos anos.” 

Segundo Potter (1975, citado por Silva, 2000), qualquer que seja o nível

de prática, os efeitos da AF são de três ordens:

 fisiológicos: exploração dos limites articulares, controlo do movimento

voluntário, melhoria da aptidão física e da saúde;

 Psicológicos: domínio do gesto que conduz a um aumento da

autoconfiança, redução da ansiedade e melhoria da comunicação;

 sociais: contribuição para o desenvolvimento da autonomia e da

integração social.

Também Mello (2002) após ter realizado vários estudos, concluiu que a

prática da AF por portadores de algum tipo de deficiência pode proporcionar

benefícios que são conhecidos, entre eles: a oportunidade de testar os seus

limites e as suas potencialidades, assim como prevenir deformidades
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secundárias à sua deficiência, não esquecendo a promoção da integração

social do indivíduo.

Podemos verificar que a realização regular 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 ao nível da integração social.

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

verificaram que os 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.

Através da “carta Europeia do Desporto para Todos: as Pessoas 

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

dada ao deporto 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, 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 um estilo de vida mais saudável

às pessoas deficientes da nossa sociedade.

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

aos indivíduos deficientes? Segundo Potrich (1983, citado por Bagatini, 2002) o

desporto e actividade física para os deficientes visam:

 desenvolver as potencialidades orgânico-funcionais;

 compensar as deficiências;

 favorecer a motricidade;

 proporcionar vivências de sucesso;

 elevar a tolerância às frustrações;
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 melhorar a autoconfiança;

 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, citado por Bagatini, 2002), refere ainda para

além dos objectivos já mencionados, outros 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.

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.

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.

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 devem ser “estendidos” ao deficiente de forma integradora e 

não separatista.
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2.8. Padrões Básicos Motores

DePauw (2005) considera que uma das áreas de investigação mais

recentes no âmbito da Educação Física Adaptada, é as habilidades motoras.

O interesse em investigar a aquisição de padrões fundamentais de

movimento em pessoas normais e em portadores de deficiência intelectual

parece ser cada vez maior. A necessidade de melhor compreender o

desenvolvimento motor destas populações, desempenha assim um papel

importante, pois identificar as fases em que o indivíduo se encontra, poderá

determinar a necessidade de haver intervenção em termos de ensino.

Haywood (1986), descreve que o desenvolvimento motor é um processo

de mudanças contínuas, onde há progresso de movimentos simples e não

organizados para a realização de habilidades altamente complexas. Nesta

definição, o desenvolvimento motor é visto como um processo que se baseia

nas mudanças comportamentais observadas.

O desenvolvimento humano compreende todas as mudanças contínuas

que ocorrem no indivíduo desde a concepção ao nascimento, e do nascimento

à morte. Assim, segundo Oliveira (s.d.) podemos dizer que existem várias

etapas de aquisição de habilidades motoras ao longo da vida, e

consequentemente várias etapas de aquisição dos padrões fundamentais de

movimento que são de vital importância para o desenvolvimento da criança.

O desenvolvimento dos padrões fundamentais do movimento, como

andar, correr, saltar, lançar, entre outros, respeitam uma sequência de

estágios, representando níveis graduais de proficiência, isto é de controle

motor. Esses padrões constituem a primeira forma de acção voluntária no

controle de movimentos (Pellegrini, 1983 citado por Oliveira (s.d.)), e podem

ser definidos como um conjunto de características básicas na sequência e

organização de movimentos dentro de uma relação espaço-temporal

(Wickstrom, 1990).
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Assim a forma madura de um padrão fundamental corresponderia ao

padrão de execução característico de um adulto habilidoso. O aspecto central

desta progressão está na aquisição de componentes formando um programa

de acção (Connolly, 1977), além da melhoria da precisão e organização

temporal/espacial de todo o conjunto (Oliveira, s.d.).

Por conseguinte, o estágio em que cada indivíduo se encontra num

dado instante é função da interacção entre o organismo e o meio ambiente.

(Oliveira, s.d.).

Ainda Roberton (1982) afirmou que as mudanças, nos estágios de

desenvolvimento, ocorrem de forma segmentar e não em mudanças no corpo

todo. Por exemplo, num mesmo instante de tempo uma criança pode estar no

estágio intermédio (elementar) e estágio rudimentar (inicial), respectivamente

na acção de braço e tronco para o padrão arremessar. Isto significa que,

estágios e idades não têm regras fixas e que a partir daí os princípios do

desenvolvimento têm grande importância.

Assim, devemos considerar alguns como o da individualidade, que diz

que o ser humano apresenta capacidades e limitações que não são comuns a

todas as pessoas, o da progressividade, que diz que as mudanças ocorridas

no desenvolvimento permitem identificar a sequência de fases do processo de

desenvolvimento motor e o princípio da continuidade, que diz que o ser

humano passa por uma série de mudanças contínuas ao longo da sua vida

(Corbin, 1980).

Relativamente aos padrões motores fundamentais, mais evidenciados

neste estudo, Wickstrom (1990) refere: Correr, aparece como sendo uma

extensão natural do andar e caracteriza-se por uma fase com apoio e uma fase

aérea, ou sem apoio. Saltar, é impulsionar o corpo à frente e/ou acima, através

da acção de um membro inferior ou ambos em conjunto com acção afectiva

dos membros superiores para a impulsão, fase de vôo e aterragem. Lançar é

impulsionar um objecto, o mais longe possível ou em direcção a algum alvo, o

lançamento ou arremesso envolve principalmente o membro superior, mas
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também deve haver uma participação efectiva de todos os segmentos do

corpo. Agarrar, com o uso de ambas as mãos e outras partes do corpo, visa

interromper e controlar uma bola ou outro objecto na sua trajectória.

Pontapear, pode dizer-se que é uma forma rebatida, na qual o pé é usado para

propulsionar a bola.

Qualquer pessoa pode atingir o estádio mais avançado (maduro) destes

padrões motores fundamentais, o que é necessário é que lhes seja dada a

oportunidade. Reforçamos esta ideia, com Rarick e Dobbins (1972) citado por

Lopes e Santos (s.d.) que afirmam que, respeitadas as características de

desenvolvimento, muitos daqueles que apresentam deficiência intelectual têm

capacidade para atingir padrões motores maturos, se lhes derem oportunidade

e tempo suficientes de prática. Para Wickstrom (1990) a falta de oportunidade

de prática tem sido o motivo principal do entrave ao desenvolvimento motor

normal, sendo verificado em alguns casos, regressão na qualidade de

execução de padrões de movimento.

2.9. Desenvolvimento Motor do Jovem - Adulto

O desenvolvimento inicia-se na concepção e termina na morte, onde o

ser humano é encarado como um sistema aberto. Desta forma, o processo de

desenvolvimento, tem o ser humano como uma unidade biopsicosocológica,

que se adapta, se organiza num processo global e estrutural.

Desenvolvimento é a capacidade progressiva do ser humano em

realizar funções cada vez mais complexas. É o resultado da interacção entre os

factores biológicos, próprios da espécie e do indivíduo, e os factores culturais,

próprios do meio social onde esse indivíduo esta inserido. Assim a aquisição de

novas habilidades está directamente relacionada não apenas à faixa etária da

criança ou jovem, mas também às interacções vividas com os outros seres

humanos do seu grupo social (Maia, 2005).

Segundo Andrada (2001) o desenvolvimento da criança ou jovem é um

processo contínuo dependente da interacção de múltiplos factores genéticos e
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ambientais que ocorrem simultaneamente e que se influenciam quer

positivamente, quer negativamente, sendo que o desenvolvimento do SNC não

é um processo autónomo e pré-determinado de instruções genéticas mas é

constantemente influenciado e modelado por factores extrínsecos.

O indivíduo apenas vai desenvolvendo certas capacidades à medida que

o seu sistema nervoso vai amadurecendo.

O ritmo a que a maturação ocorre, é determinado geneticamente para

cada indivíduo e modificado por factores do meio ambiente, no útero e depois

do nascimento (Maia, 2005).

O desenvolvimento motor, está assim intrinsecamente relacionado com

o domínio afectivo e cognitivo do comportamento humano e é influenciado por

uma variedade de factores, que são: factores biológicos, experimentais e

físicos. A importância de um óptimo desenvolvimento motor não pode ser

minimizado ou tido como secundário em relação a outras áreas do

desenvolvimento. Cada indivíduo é único no seu desenvolvimento e irá

progredir a determinada velocidade pelas circunstância ambientais e biológicas

em interacção com requerimentos específicos do movimento (Maia, 2005).
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III. Objectivos e Hipóteses

3.1. Objectivos de Estudo

3.1.1. Objectivo Geral

 Promover melhorias ao nível da actividade Física num aluno portador de

multideficiência.

3.1.2. Objectivo Específico

 Promover um desenvolvimento de cinco padrões motores básicos, após

a intervenção na área motora.

3.2. Hipóteses do Estudo

3.2.1. Hipótese 1

Há uma melhoria no padrão básico motor “Agarrar”, passando este do 

estádio elementar para o maturo.

3.2.2. Hipótese 2

Há uma melhoria no padrão básico motor “Pontapear”, passando este do 

estádio inicial para o elementar ou maturo.

3.2.3. Hipótese 3

Há uma melhoria no padrão básico motor “Lançar”, passando este do 

estádio elementar para o maturo.

3.2.4. Hipótese 4

Há uma melhoria no padrão básico motor “Saltar”, passando este do 

estádio inicial para o elementar ou mesmo maturo.

3.2.5. Hipótese 5

Há uma melhoria no padrão básico motor “Corrida”, passando este do 

estádio inicial para o elementar ou mesmo maturo.
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IV. Metodologia

4.1. Caracterização da Amostra–Estudo de Caso

A amostra deste estudo, era apenas constituída por uma utente da

Associação Lavrense de Apoio ao Diminuído Intelectual (ALADI).

A utente, nasceu a 7 de Maio de 1984, tendo por isso, 22 anos, tendo

como agregado familiar, a mãe, o pai, e uma irmã mais velha (sem qualquer

deficiência). É uma família de nível sócio - económico médio.

Surgiu de um parto normal, apenas ainda no ventre materno, se

encontrava na posição contrária à da saída normal de um bebé.

Posteriormente, verificou-se que era uma criança muito débil, que

apenas começava a caminhar aos 21 meses, tendo falta de equilíbrio, e

começava a falar aos 14 meses. Devido aos problemas que se começaram a

registar na fala, esta foi integrada na terapia da fala.

Resumindo, a utente, possuía atraso global do desenvolvimento

associado a uma redução da capacidade intelectual. Foi classificada como

deficiente mental ligeira, uma vez que possui 70% da capacidade intelectual. E

ainda possuía uma encefalopatia não progressiva de etiologia pré-natal, ou

seja ocorreram problemas no desenvolvimento intra-uterino, embora a causa

desses problemas fosse desconhecida.

A nível social e escolar temos a dizer que esta utente entrou aos 6 anos

para a escola primária do ensino regular, onde permaneceu durante um ano.

Após este entrou no Externato –Lúmen (Escola de Ensino Especial), onde

tinha terapia ocupacional e terapia da fala.

Aos 15 anos, ainda no Externato Lúmen, tinha a seguinte

caracterização:

Distúrbios motores complexos, na tonicidade, na postura corporal, na

coordenação, no equilíbrio e precisão dos movimentos. Problemas na

expressão facial. Possuía um pronunciado aumento do tónus muscular,

sobretudo dos membros superiores e na expressão facial, sempre que lhe era

exigido um esforço ou algo que a emociona-se. Nestas situações havia rigidez
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postural. Apresentava-se com tremores e movimentos rápidos do pulso e mão,

oscilantes e rítmicos que ocorriam involuntariamente. A linguagem oral era

disártica. Apresentava também distúrbios a nível cognitivo, que podem ser

consequência do défice motor.

Em 2001, passou pelo centro de Reabilitação da Areosa, onde

posteriormente foi encaminhada para a Associação Lavrense de Apoio ao

Diminuído Intelectual (ALADI).

Nesta, era uma utente que participava em todas as actividades, como

por exemplo, jardinagem. Contudo estava integrada no grupo da culinária.

Era caracterizada pela psicóloga da Instituição, como uma pessoa,

bastante divertida, com humor, e que está sempre a sorrir.

4.2. Caracterização do local

Associação Lavrense de Apoio ao Diminuído Intelectual

Contexto Histórico

A ALADI - Associação Lavrense de Apoio ao Diminuído Intelectual surgiu

da necessidade de existir uma instituição que estivesse preparada para acolher

pessoas com necessidades especiais, visto existir uma grande carência a nível

de instituições que estivessem preparadas para servir este tipo de população.

Foi através de muitos esforços por parte dos habitantes de Lavra, que a

Câmara Municipal de Matosinhos cedeu um terreno para a construção desta

obra, com inicio em 1987.

Inicialmente a Zona de Atendimento era apenas Lavra, mas

posteriormente estendeu-se a outras localidades devido à falta de apoios /

instituições com serviços especializados.

A obra foi crescendo, tornando-se uma enorme família e um marco na

vida desta comunidade. A ALADI tem inscritos 62 utentes: 31 de Lar e 31 de

CAO, e tem empregados 55 funcionários.
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Objectivos da Instituição

Esta instituição tinha como objectivos a diminuição do impacto da

Deficiência Mental no indivíduo, na família e na comunidade, através de

serviços específicos orientados por técnicos especializados. Visava também o

bem estar físico e psicológico dos utentes, a valorização pessoal e a integração

social.

Localização geográfica

A ALADI situava-se em Lavra, Matosinhos, mesmo em frente à praia da

Memória.

O seu terreno é de cerca de 25.000 m2, e era constituída por um

edifício principal em forma de H, no qual se localizavam todos os serviços

desta instituição, como a secretaria, a equipa técnica, a direcção e muitas das

actividades ocupacionais, um Lar Residencial para os utentes internos, e uma

Capela. Posteriormente, conseguiu construir à sua volta um terreno com

estufas, horta e jardim.

Lar Residencial

O Lar Residencial acolhia 32 utentes de ambos os sexos, com idades

superiores a 16 anos. A admissão dos utentes processava-se com a avaliação

efectuada por parte da Equipa Técnica, e mediante as vagas existentes.

Centro de Actividades Ocupacionais - CAO

O Centro de Actividades Ocupacionais - CAO era constituído por

diversas áreas de actividades organizadas conforme as capacidades e

necessidades dos utentes. As actividades existentes eram a Estimulação

Sensorial; os Trabalhos Manuais; as Artes Decorativas; o AVD/Culinária; a

Cerâmica; os Têxteis; o Artesanato; a Carpintaria e a Jardinagem. Cada

actividade era constituída por cerca de 6 utentes, com 2 funcionários

responsáveis. Os utentes iam rodando todas as actividades, para aprenderem

um pouco de cada trabalho realizado.
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Os utentes participavam também em Actividades Desportivas, como a

Educação Física e a Natação.

Ainda no CAO existia um auditório que era uma área reservada ao lazer

dos utentes, no qual se reuniam para dançar, cantar e conviver, como se fosse

uma discoteca. E onde eram também efectuados seminários e acções de

formação sempre que necessário.

Uma Ludoteca que era uma zona de actividades lúdicas e pedagógicas,

onde os utentes podiam ler, escrever, ver vídeos e conversar.

E também uma Sala de Exposições permanente onde eram expostos os

trabalhos dos utentes realizados ao longo do ano.

Capela S. João Baptista

A Capela S. João Baptista servia a prática religiosa dos utentes, mas

também a toda a comunidade local.

4.3. Procedimentos metodológicos

Numa fase inicial, foi necessária a deslocação à Associação Lavrense

de Apoio ao Diminuído Intelectual, por forma a saber se haveria interesse em

que algum dos utentes fosse alvo de estudo.

Em seguida, após decidir qual o utente que haveria mais interesse

estudar, foi necessário entregar uma carta, ou seja um pedido de autorização

dirigida aos encarregados de Educação do utente em questão.

Após esta autorização, percorremos três fases, a fase de adaptação ao

utente, uma de observação inicial e outra de intervenção.

A primeira fase, continha a identificação do indivíduo, verificação das

suas capacidades, e deficiências. A segunda fase, servia para realizar uma

observação inicial dos padrões motores fundamentais.

A última, referia-se essencialmente a uma fase de intervenção, de

aplicação de sessões e também avaliação das evoluções.
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4.3.1. Instrumento de avaliação

O instrumento utilizado, foi o Fundamental Movement Pattern

Assessement Instrument (FMPAI, instrumento de avaliação dos padrões

motores fundamentais), concebido por McClenaghan (1976).

Este instrumento tinha como objectivo classificar os indivíduos segundo

estádios de desenvolvimento inicial, elementar e maturo em cinco movimentos

fundamentais diferentes (lançar, agarrar, pontapear, correr e saltar). Era assim

útil para avaliar a evolução do indivíduo ao longo do tempo, e era de carácter

qualitativo, logo, resultante essencialmente de observação directa.
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V. Apresentação e Discussão dos Resultados

Este capítulo é dedicado à apresentação e à sua posterior discussão.

Antes de começar com a apresentação e discussão de resultados,

parece-nos deveras importante apresentar algumas das características da

utente, observadas no decorrer da nossa intervenção.

Tentamos assim, caracterizá-la, tendo como base alguns domínios

observados ao longo das sessões: Capacidade de se movimentar na instituição

autonomamente (independência / autonomia), capacidade de comunicar e de

interagir com elas as pessoas (socialização), capacidade de compreensão

(cognição), e capacidade a nível motor (capacidade motora).

Independência pessoal/ autonomia

 Esta utente, deslocava-se pela instituição sem problemas, embora

tenha sempre auxiliares a supervisionar;

 Não necessitava de ser muito incentivada a realizar as tarefas,

apenas naquelas em que apresentava mais dificuldades ou algum

cansaço físico;

Socialização

 Era uma pessoa bastante simpática e activa

 Apresentava alguma falta de concentração;

 Por iniciativa própria, realizava alguns exercícios;

Cognição

 Percebia o que lhe diziam, mas evidenciava dificuldade em

expressar-se.

Capacidade motora

 A capacidade motora, será abordada, de forma mais

pormenorizada, na parte da discussão dos resultados.
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5.1 Resultados das Observações Inicial e Final

O Fundamental Movement Pattern Instrument (FMPAI) (FMPAI,

Instrumento de Avaliação dos Padrões Motores Fundamentais) concebido por

McClenaghan (1976), foi aplicado à utente da Associação Lavrense de Apoio

ao Diminuído Intelectual, em dois momentos. A primeira aplicação deste, foi

realizada no início de Janeiro, estando os resultados da mesma representados

no quadro que se segue, pela letra (X). A Observação Final, realizada nos

primeiros dias de Maio, após 4 meses de aplicação de um programa

individualizado, encontra-se registada, no mesmo quadro, com a letra (O).

Quadro 6. Resultados iniciais e finais, obtidos com o instrumento

Fundamental Movement Pattern Instrument (FMPAI).

Padrão
motor
básico

Níveis Inicial Elementar Maturo

Cabeça X O

M. Superiores X OAgarrar

Mãos X O

M. Superiores e Tronco X O
Pontapear

M. inferiores X O

M. Superiores X O

M. Inferiores e pés X OLançar

Tronco X O

M. Superiores X O

Tronco X OSaltar

M. Inferiores e anca X O

M. Inferiores (vista lateral) X O

M. Inferiores (vista posterior) X OCorrida

M. Superiores X O

Legenda: M.S.–Membros superiores; M.I.–Membros inferiores ;

X–Resultados da Observação inicial; O–Resultados da Observação Final



O Desenvolvimento dos Padrões Motores Básicos, num Jovem - Adulto
Multideficiente, com base num Programa Individualizado de Actividade Física.

63

5.2. Discussão dos resultados

Como é possível verificar através do quadro apresentado anteriormente,

após a intervenção e aplicação do programa de actividade física, a utente

evoluiu em todos os padrões motores básicos.

De uma forma mais pormenorizada, passamos a comentar cada um dos

padrões motores básicos, em questão.

Padrão motor básico “Agarrar”:

No que diz respeito ao padrão motor básico “agarrar”, a utente, passou 

de um estádio de desenvolvimento elementar para um maturo. Relativamente a

todas as partes do corpo, a evolução foi do estádio elementar para o maturo.

Inicialmente as dificuldades apresentadas pela utente, situavam-se no

agarrar a bola apenas com uma mão, e no agarrar a bola quando esta lhe era

dirigida com bastante velocidade fechando por vezes, os olhos no momento de

contacto.

Padrão motor básico “Pontapear”:

Quanto ao padrão motor básico “Pontapear”, os membros superiores e o 

tronco, situavam-se inicialmente no estádio inicial e evoluindo para o estádio

elementar. Os membros inferiores, mantiveram-se no estádio elementar.

Assim, a evolução fez-se sentir mais na parte superior do corpo,

(membros superiores e tronco), apresentando inicialmente o movimento dos

membros superiores muito reduzido, aumentando, com o treino. Este foi o

padrão motor básico, que menos evoluiu.

Padrão motor básico “Lançar”:

Relativamente ao “lançar”,  a utente evoluiu em duas partes do corpo, 

indo do estádio elementar para o estádio maturo (membros superiores e

inferiores e pés). Apenas relativamente ao tronco, a evolução foi reduzida,

mantendo-se, no estádio elementar.

Manifestou sempre maior facilidade em executar o movimento de

lançamento com o membro superior direito, e posteriormente com a
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exercitação do mesmo. Apresentando na fase final facilidade em acertar em

alvos, mesmo com dimensões reduzidas.

Padrão motor básico “Saltar”:

Relativamente ao padrão motor básico “saltar”, sendo este o que mais 

evoluiu, ao nível dos membros superiores e do tronco a utente passou do

estádio elementar para o maturo e ao nível dos membros inferiores e anca,

passou do estádio inicial para o maturo. Inicialmente o movimento dos

membros superiores no salto era demasiado reduzido, tendo apenas

melhorado com muita persistência. Assim, a amplitude do salto e a utilização

dos membros superiores, aumentou, tendo os movimentos dos membros

inferiores e da anca, melhorado significativamente.

Padrão motor básico “Corrida”:

Quanto à “corrida”, sendo este o padrão motor básico, que mais

lentamente foi abordado, esperava-se uma evolução muito significativa, o que

veio a verificar-se. A utente apresentava mais dificuldades, no movimento de

membros inferiores e na utilização correcta dos membros superiores,

encontrando-se por isso, no estádio inicial. Porém com a exercitação, melhorou

de tal forma que atingiu o nível maturo, sendo esta uma evolução bastante

significativa. Contudo, no que se refere aos membros inferiores, quando vistos

lateralmente, manteve-se no estádio elementar.

Além destes 5 padrões motores, que pretendíamos avaliar, foram

abordados outros aspectos, no decorrer das sessões, tais como: o

desenvolvimento do sentido de responsabilidade; a socialização; a

coordenação corporal e o equilíbrio; as capacidades condicionais e

coordenativas, e desenvolvimento da função cardiovascular. Todos estes

aspectos sofreram alterações positivas.
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Especificando, um pouco mais, podemos apresentar de seguida os 5

padrões motores básicos, por ordem de evolução (desde o que menos evoluiu

– “pontapear”, para o que mais evoluiu – “saltar”):

Pontapear, lançar, agarrar, corrida, saltar.

Quadro 7. Evolução dos 5 Padrões Motores Básicos.

Tal como já foi referido anteriormente, todos eles sofreram evoluções

positivas, embora uns mais do que outros. Ao verificar-se esta situação, parece

justificar-se o investimento nesta na área da actividade física, em indivíduos

multideficientes jovens adultos. E não apenas quando estes, apenas quando se

encontram em fase escolar.

A referência a estudos nesta área com indivíduos multideficientes,

jovens - adultos, é escassa ou mesmo nula. Neste sentido, julgamos pertinente

investir mais neste tipo de população.

Por outro lado, além de existir esta evolução a nível físico, há que ter

sempre em conta, que o facto de estes participarem regularmente em

actividades físicas regularmente, como foi referido anteriormente, neste

trabalho (Potter 1975, citado por Silva 2000), os efeitos da AF são de três

ordens: fisiológicos: exploração dos limites articulares, controlo do movimento

voluntário, melhoria da aptidão física e da saúde; Psicológicos: domínio do

gesto que conduz a um aumento da autoconfiança, redução da ansiedade e

melhoria da comunicação; Sociais: contribuição para o desenvolvimento da

autonomia e da integração social.

Saltar

Corrida

Agarrar

Lançar

Pontapear
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VI. Conclusões e Sugestões

6.1. Conclusões

O objectivo geral deste trabalho, consistiu na promoção de melhorias ao

nível da actividade física, num aluno portador de multideficiência e teve como

objectivo específico, a promoção de um desenvolvimento de cinco padrões

motores básicos, na área motora.

Ambos os objectivos foram alcançados, mas pretendendo um melhor

entendimento, passamos, a apresentar algumas conclusões, extraídas a partir

das hipóteses, formuladas.

Hipótese 1: Há uma melhoria no padrão básico motor “Agarrar”, passando este 

do estádio elementar para o maturo.

A Hipótese 1, foi confirmada, tendo-se verificado uma melhoria em todas

as partes do corpo solicitadas no padrão motor “agarrar”, passando este do 

estádio elementar para o maturo.

Hipótese 2: Há uma melhoria no padrão básico motor “Pontapear”, passando 

este do estádio inicial para o elementar ou maturo.

Relativamente a esta hipótese, pode-se considerar confirmada, uma vez

que existiu evolução pelo menos numa parte do corpo solicitada no movimento,

sendo esta os membros superiores e o tronco, passando do estádio inicial para

o elementar. A parte do corpo que não evoluiu (membros inferiores) manteve-

se no mesmo estádio.

Hipótese 3: Há uma melhoria no padrão básico motor “Lançar”, passando este 

do estádio elementar para o maturo.

No padrão motor “lançar” a evolução foi, do estádio elementar para o 

maturo, tendo-se mantido apenas uma parte do corpo no estádio elementar,

sendo por isso, confirmada.
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Hipótese 4: Há uma melhoria no padrão básico motor “Saltar”, passando este 

do estádio inicial para o elementar ou mesmo maturo.

Esta hipótese foi também confirmada, uma vez que passou do estádio

elementar para o maturo em duas partes do corpo (membros superiores e

tronco) e do estádio inicial para o maturo, relativamente aos membros inferiores

e anca.

Hipótese 5:Há uma melhoria no padrão básico motor “Corrida”, passando este 

do estádio inicial para o elementar ou mesmo maturo.

Confirmou-se esta hipótese, uma vez que duas partes do corpo

(membros inferiores vista posterior e membros superiores) passaram do

estádio inicial para o maturo, enquanto uma parte do corpo (membros inferiores

vista lateral), se manteve no estádio elementar.

Neste contexto, em termos de conclusão, poderemos afirmar que todas

as hipótese foram confirmadas, tendo ocorrido uma melhoria em todos os

padrões motores básicos avaliados através do Instrumento de Avaliação dos

Padrões Motores Fundamentais (FMPAI).

6.2. Sugestões

Na sequência do trabalho por nós desenvolvido, gostaríamos de deixar

algumas sugestões, para posteriores trabalhos nesta área. Assim, julgamos ser

importante:

- Aumentar a frequência das sessões;

- Aumentar o tempo de aplicação do programa de treino;

- Dar continuidade a este trabalho com o intuito de consolidar e incrementar as

melhorias alcançadas;

- Realizar este tipo de trabalhos, com mais do que um utente, na tentativa de

promover outras competências sociais no utente;
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Anexo I –Solicitação de dados sobre utentes da Instituição

(ALADI)

Ao Cuidado da: Coordenadora Dr.ª Lília

Associação Lavrense de Apoio

ao Diminuído Intelectual

Assunto: Solicitação de dados sobre utentes da instituição

Venho por este meio, solicitar a vossa compreensão e apoio, no

fornecimento dos dados sobre os utentes que pertencem a esta instituição.

Faço este pedido, pois no momento, encontro-me na fase final do minha

licenciatura, na área do Desporto, na faculdade de Desporto, da universidade

do Porto. Para terminar a licenciatura, necessito de fazer um trabalho de

investigação cientifica, na área da minha opção, que é Reabilitação e

Reeducação. Contudo ainda não tenho tema delineado, por isso, gostaria de

saber que utentes a instituição contém, para a partir daí, poder decidir, se a

deficiência a estudar será Deficiência Mental, ou outra. Ou seja, ao saber um

pouco sobre os utentes, e casos existentes, mais facilidade terei em decidir que

tema tratar. Gostaria assim que me fornecesse, informações relativas às

idades, às deficiências associadas, casos de multideficiência, casos ligeiros,

moderados e severos, utentes externos e internos, entre outras. Todos os

dados fornecidos serão analisados, e logo após entrarei em contacto com a

instituição, por forma a informar da minha decisão e colocar possível proposta

de investigação.

Agradeço a vossa atenção e colaboração.

26 de Setembro de 2006, Matosinhos

Marlene Barros
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Anexo II - Carta de autorização

Carta de pedido de autorização dirigida ao Encarregado de
Educação

Porto, 26 de Dezembro de 2006

Exmo. Encarregado de Educação

Assunto: Pedido de Autorização para aplicação de um instrumento.

Eu, Marlene da Silva Barros, aluna do 5º ano do Curso de Desporto, da

Faculdade de Desporto, da Universidade do Porto, (FADEUP), venho por este

meio solicitar a vossa autorização para aplicação de um instrumento de

avaliação qualitativa ao seu Educando..................................................................

Este instrumento pretende avaliar os padrões motores básicos do jovem

– o Fundamental Movement Pattern Assessment Instrument (FMPAI) de

McClenaghan (1976) –enquadrando os mesmo, em três estádios, o inicial, o

elementar e o maturo.

A aplicação deste requer, uma avaliação inicial, na qual aplico o teste

referido e posteriormente será necessário aplicar um programa de treino, de 2

horas por semana, na instituição onde o seu educando se encontra. Após este

período, que terá duração aproximada de 4 meses, será novamente aplicado o

teste por forma a verificar se existiram evoluções nos seus padrões básicos

motores, devido ao programa realizado durante o tempo antes mencionado.

Tal como já tinha referido na carta anterior, estou disposta a esclarecer-

lhes todas as dúvidas.

Com os melhores cumprimentos,

_______________________________

Marlene Barros

____________________________

Encarregado de Educação
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Anexo III–FMPAI–Instrumento de observação

Fundamental Movement Pattern Assessment Instrument
(FMPAI, Instrumento de Avaliação dos Padrões Motores Fundamentais)

concebido por McClenaghan (1976)

Descrição do Fundamental Movement Pattern Assessment (FMPAI)

Agarrar:
A criança ou jovem deverá ser observada de frente. A bola deve ser

lançada à altura do peito. A bola não deve ser dura e deve ter o tamanho de

uma bola de ténis.

Nível inicial Nível
elementar Nível Maturo

Cabeça
Produz-se uma reacção
marcada para evitar a bola
desviando a cabeça ou
tapando a cara com os M.S.;

A reacção para evitar a bola
manifestam-se apenas pelo
fechar dos olhos no momento
do contacto;

Não existe reacção para
evitar a bola;
Os olhos seguem a bola até
ao contacto com as mãos;

Movimento
dos Membros

superiores
(M.S.)

Os M.S. encontram-se
estendidos à frente do corpo;
Produz-se um movimento
pouco acentuado até ao
contacto com a bola;
O movimento de agarrar
parece um movimento de
varrido circular no qual o
sujeito dirige a bola para o
peito;
O movimento apresenta
pouco ajuste temporal;

Os M.S. mantêm-se
levemente flectidos à frente
do corpo;
O sujeito tenta agarrar a bola
com as mãos, mas por ter
pobre coordenação temporal,
a bola é agarrada pelos M.S.
e levada contra o corpo;

Os M.S. são mantidos
flectidos no cotovelo e
mantêm-se relaxados ao lado
do corpo;
Os M.S. recuam ao
estabelecer o contacto com a
bola para amortecer o
choque;
Os M.S. ajustam-se à
trajectória de voo da bola;

Movimentos
das mãos

Os dedos tensos e
estendidos;
Neste estádio existe pouca
participação das mãos;

As mãos estão voltadas uma
para a outra, com os
polegares para cima;
Os dedos encontram-se
estendidos e apontam com
maior precisão para a bola;
Quando se estabelece o
contacto as mãos fecham-se
sobre ela de forma sucessiva
e não em simultâneo devido
à pouca coordenação
temporal;

Os polegares estão em
oposição um com outro;
As mãos agarram a bola de
uma forma temporalmente
correcta e simultaneamente;
Os dedos agarram de uma
forma mais afectiva;
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Pontapear:
A observação deverá ser feita perpendicularmente ao examinado. A

criança ou jovem deverá colocar-se a cerca de um passo da bola. A bola não

deve ser demasiado pesada para não dificultar a acção e ter cerca de 0,30m de

diâmetro, a bola de andebol, por exemplo.

Nível inicial Nível
elementar Nível Maturo

Movimentos
dos Membros

superiores
(M.S.) e do

tronco

Os movimentos do tronco e
dos M.S. são escassos
durante a acção de
pontapear;
O tronco permanece erecto;
Os M.S. são usados para
manter o equilíbrio;

Não se observam
modificações;

Os M.S. balançam em
oposição um ao outro
durante a acção de
pontapear;
Durante o final da acção o
tronco inclina-se até à altura
do peito;

Movimentos
dos Membros

inferiores
(M.I.)

O movimento de balanço
atrás do M.I. que pontapeia é
limitado;
O balanço à frente é pequeno
não havendo impulso nesse
sentido;
Mais do que pontapear a bola
a jovem pontapeia o M.I. para
a bola;
É predominante a acção de
empurrar ao invés do
batimento da bola;

Na fase preparatória o
balanço do M.I. de acção
está centrado no joelho;
O M.I. de acção tende a ficar
flectida durante o pontapear;
A parte final da acção limita-
se a um movimento do joelho
para a frente;
Um ou mais passos são
dados deliberadamente para
a bola;

O movimento do M.I. que
pontapeia é iniciada na anca;
No contacto o M.I. de suporte
flecte ligeiramente;
A distância de balanço
percorrida pelo M.I. de acção
aumenta;
A inércia é grande no final da
acção, o pé de suporte é
levantado pelo calcanhar ou
deixa totalmente o contacto
com o solo;
A aproximação da bola é feita
por corrida ou por um salto;
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Lançamento:
O lançamento deverá ser observado a um ângulo de 45º relativamente

ao lado dominante do examinado. A bola deverá ter um tamanho que permita à

criança ou jovem agarrá-la com os dedos, a bola de ténis, por exemplo.

Nível inicial Nível
elementar Nível Maturo

Movimentos
dos Membros

superiores
(M.S.)

A acção é
predominantemente
conduzida pelo cotovelo;
O cotovelo do M.S. lançador
permanece à frente do corpo;
A acção assemelha-se a um
empurrão;
Os dedos afastam-se ao
largar a bola;
O balanço do M.S. lançador é
para a frente e para baixo;

Na fase preparatória o M.S.
balança para cima, para o
lado e para trás com o
cotovelo flectido;
A bola é mantida atrás da
cabeça;
O M.S. balança à frente
acima do ombro;

O M.S. lançador na fase
preparatória balança atrás;
O cotovelo oposto é elevado
para balanço durante a acção
de preparação do M.S.
lançador;
O cotovelo do M.S. lançador
move-se para a frente
horizontalmente à medida
que se estende;
O antebraço lançador roda e
no fim o polegar aponta o
solo;

Movimentos
dos Membros

inferiores
(M.I.) e pés

Os pés permanecem
estáticos apesar de existirem
muitos levantamentos dos
pés sem finalidade a fase de
preparação do lançamento;

Um passo em frente com o
M.I. do mesmo lado do M.S.
lançador;

Durante a fase preparatória o
peso do corpo encontra-se
sobre o pé atrasado;
Conforme o corpo roda
verifica-se que o peso do
corpo é passado para o pé
oposto ao do M.S. lançador
que avança;

Movimentos
do tronco

O tronco permanece
perpendicular ao alvo;
Pouca acção de rotação
durante o lançamento;
O corpo é levantado
ligeiramente para trás para a
manutenção do equilíbrio;

Durante a fase preparatória o
tronco roda para o lado do
M.S. lançador;
Os ombros rodam para o
lado do M.S. lançador;
O tronco flexiona para a
frente com o movimento do
M.S. para a frente;
Elevação definida do corpo
para a frente;

Durante a fase preparatória o
tronco roda marcadamente
para o lado do M.S. lançador;
O ombro lançador baixa
ligeiramente;
Verifica-se uma rotação bem
definida da anca, dos M.I.,
tronco e ombros durante o
lançamento;
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Salto em distância simultânea dos pés:
O salto deverá ser observado numa posição perpendicular à acção. A

acção deverá ser executada numa superfície mole, colchão, por exemplo.

Nível inicial Nível
elementar Nível Maturo

Movimentos
dos Membros

superiores

O movimento de balanço dos
M.S. pouco acentuado;
Durante o voo os M.S.
movimentam-se em várias
direcções para a manutenção
do equilíbrio;

Os M.S. iniciam a acção de
salto;
Os M.S. mantêm-se atrás
durante a fase preparatória
de agachamento;
Os M.S. movem-se para os
lados para a manutenção do
equilíbrio durante o voo;

Durante a fase preparatória
os M.S. movem-se para trás
com amplitude;
Durante a impulsão os M.S.
balançam com força para a
frente elevando-se bastante;
Durante o voo os M.S.
mantêm-se elevados;

Movimentos
do tronco

O tronco move-se numa
posição vertical;
A fase preparatória de
agachamento é inconsciente
em termos de flexão dos M.I.;

O tronco move-se numa
posição vertical;
A fase preparatória de
agachamento é inconsciente
em termos de flexão dos M.I.;

O tronco no momento de
impulsão encontra-se
inclinado com um ângulo de
45º;
A maior ênfase na distância
horizontal alcançada;

Movimentos
dos Membros
inferiores e da

anca

Dificuldades em usar ambos
os pés;
Pouca extensão da anca e
dos joelhos no momento de
impulsão;
O peso do corpo cai atrás no
momento de recepção;

A fase preparatória de
agachamento é mais
pronunciada e consciente;
A extensão dos joelhos e da
anca no momento da
impulsão é mais
pronunciada;
A anca está flectida durante o
voo, a coxa é mantida numa
posição de flexão;

A fase preparatória de
agachamento é mais
pronunciada e consciente;
No momento da impulsão
existe a extensão completa
da anca e dos joelhos;
As coxas são mantidas
paralelas ao solo durante o
voo, o M.I. mantêm-se
suspenso na vertical;
Na recepção o peso do corpo
é levado para a frente;
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Corrida:
A Observação deverá ser feita em dois ângulos diferentes. O movimento

dos Membros inferiores (vista lateral) e o movimento dos Membros superiores

deveram ser observados lateralmente ao examinado, a uma distância

aproximada de 6 metros, enquanto que o movimento dos Membros inferiores

(vista posterior) deverá ser examinado por trás enquanto o sujeito corre

afastando-se do examinador. A distância percorrida deverá ser suficientemente

para que a criança ou jovem alcance a sua velocidade máxima, devendo existir

um período de repouso entre cada ensaio. A superfície da corrida deve ser

plana e livre de obstáculos.

Nível inicial Nível
elementar Nível Maturo

Movimentos
dos Membros

inferiores
(M.I.)

lateralmente

Balancear de M.I. limitado;
Passada rígida,
Não existe fase aérea
considerável
Extensão incompleta do M.I.
de suporte;

O Comprimento da passada
e a velocidade aumentam;
Fase aérea limitada mas
observável;
M.I. de suporte, em maior
extensão no momento da
impulsão;

O comprimento da passada
atinge o máximo, a
velocidade da passada é
grande;
A fase aérea bem definida;
O M.I. de suporte estende
completamente;
A coxa em recuperação está
paralela ao solo;

Movimentos
dos Membros

inferiores
por trás

M.S. tendem a balançar
horizontalmente e para fora;
M.I. de balanço roda para
fora relativamente à anca;
O pé da M.I.de balanço
aponta para fora;
Larga base de suporte.

Ao avançar o pé da M.I. de
balanço atravessa a linha

média antes do deslocar-se
para a frente até à posição

de contacto com o solo.

Existe uma pequena acção
da rotação da M.I.e o pé em
recuperação;

Movimentos
dos Membros

superiores

Balanço pequeno e rígido
dos M.S. com flexão do
cotovelo a vários graus.

Balanço dos M.S.aumenta;
Balanço horizontal dos M.S.
reduz-se.

Os M.S. balançam
verticalmente e em oposição
aos M.I;
Os cotovelos estão flectidos
em ângulo aproximadamente
recto;
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Anexo IV–Planos das sessões e respectivas observações



O Desenvolvimento dos Padrões Motores Básicos, num Jovem - Adulto
Multideficiente, com base num Programa Individualizado de Actividade Física.

XXVIII



O Desenvolvimento dos Padrões Motores Básicos, num Jovem - Adulto
Multideficiente, com base num Programa Individualizado de Actividade Física.

XXIX

Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

A utente mostra facilidade de compreensão, contudo alguma falta de

concentração. Mostrou reduzidas dificuldades nos exercícios de flexibilidade e

alongamentos iniciais.

Ao andar, por vezes arrasta os pés, mas parece dever-se à distracção com

o meio envolvente.

Movimenta-se com uma velocidade moderada sem dificuldades.

Sobe e desce escadas também sem dificuldades, tendo até a possibilidade

de saltar um degrau com os dois pés juntos, onde também foi melhorando a

sua prestação, à medida que ia repetindo o exercício.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 1 Data: 09.01.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 11h-12h
Duração: 1h

Material: bolas, colchão.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
em extensão”

Andar a passo durante 5 minutos, em que o professor
corrige a colocação dos membros superiores, através de

palavras e do toque.

“membros superiores 
em ângulo recto”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

20’

Activar a circulação
sanguínea. Subir e descer escadas durante algum tempo, com

intervalos de descanso, de acordo com a frequência
respiratória do indivíduo.

“sobe e desce 
utilizando os dois

pés de forma
alternada”

Alongar os músculos
anteriormente

solicitados.

Realizar, sentado no solo, alguns exercícios de
flexibilidade, para alongar os músculos.

“mantêm a posição 
durante algum
tempo”

Realizar passe com uma bola, “tipo ténis”, para o 
professor, em que este lhe corrige a forma como deve

colocar as mãos na recepção.

“coloca as mãos bem
abertas e com os

polegares voltados
um para o outro”Exercitar a coordenação

óculo-manual e o padrão
motor básico– “agarrar”. 

Realizar passe com uma bola, “tipo ténis”, em que o 
objectivo é receber a bola apenas com uma mão.

“apanha a bola só 
com uma mão” 

P
A

R
T

E
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

30’

Exercitar a coordenação
óculo-pedal e o padrão

motor básico–
“pontapear”.

Derrubar cones, pontapeando, na direcção dos mesmos.
“chuta em direcção a 

um cone de cada
vez”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

10’ Retorno à calma.

Sentados no solo:
- Realizar elevação dos membros superiores;

- Realizar rotação do tronco;
- Realizar alongamentos à parte posterior das coxas.

Arrumação do material.

“respira fundo quando 
realizas o exercício”
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No “agarrar”, apresenta mais dificuldades, quando lhe é pedido para agarrar 

a bola apenas com uma mão. O “pontapear”, talvez seja o padrão motor básico 

que tenhamos que trabalhar mais, notando-se contudo, evolução no decorrer

da aula e das repetição dos exercícios.
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Neste dia, a utente, apresentava algumas dores de barriga, e por isso

mesmo antes de começar a sessão, esteve deitada. Por esta razão, pensamos

que seria necessário alterar o planeamento, porém, acabamos por não o fazer,

pois ela estava muito bem disposta, bastante faladora e até predisposta ao

exercício. Começamos, então por andar a um passo moderado, durante mais

tempo do que o previsto e em termos de respiração e cansaço, nada era visível

na utente. Enquanto realizava o passeio, estava sempre a falar, levando uma

bola de esponja na mão, aproveitando para desenvolver a coordenação óculo-

manual. Embora exibindo alguma dificuldade em falar, consegue fazer-se

perceber.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 2 Data: 11.01.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14h–15h
Duração: 1h

Material: bolas, cesto, legos.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

15’

Activar a circulação
sanguínea. Andar a passo durante 7 minutos, a um ritmo moderado.

“membros superiores
em ângulo recto”

“o membro superior 
que vai à frente é o

contrário do membro
inferior que avança”

Alongar os músculos
anteriormente

solicitados.

Realizar, sentada no solo, alguns exercícios de
flexibilidade, para alongar os músculos.

“mantêm a posição 
durante algum
tempo”

Realizar flexão do tronco à frente com flexão dos
membros inferiores, com vista a tocar com as mãos no

solo - agachamentos. Repetir o exercício 10 vezes.

“abaixa e levanta
mantendo o ritmo”

Exercitar a coordenação
corporal e o equilíbrio.

Subir e descer um degrau, tendo em conta a
coordenação dos membros inferiores com os membros

superiores.

“sobe e desce 
utilizando os dois

pés de forma
alternada”

P
A

R
T

E
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

30’

Exercitar a coordenação
óculo-manual e o padrão
motor básico– “Lançar”.

Lançar bolas de diferentes tamanhos para um cesto,
tentando colocá-las dentro do mesmo.

Realizar o mesmo exercício, em diferentes posições:
sentado, de pé, de joelhos no solo, de lado, deitado em

decúbito dorsal, entre outras.

“lança com amão
acima dos ombros”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 15’ Desenvolver o sentido
de responsabilidade.

Montar figuras de animais em legos.

Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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No exercício de subir um degrau, aproveitamos para o realizar dentro do

ginásio, onde o degrau, foi criado com um banco, ou seja, um pouco mais alto.

Este exercício, serviu assim, também para a ajudar a elevar mais o joelho,

quando no acto de subir escadas. De seguida, surgiu a ideia de realizar salto

para a frente, tal como realizou no teste de observação inicial. Inicialmente não

utilizava o movimento dos membros superiores para saltar, mas após ter-lhe

sido dito, para os utilizar, conseguiu fazê-lo, sendo visíveis as melhorias.

Nos exercícios de lançamento, não se notaram muitas dificuldades,

conseguindo mesmo realizar o exercício com os dois membros superiores,

embora melhor com o direito. Em paralelo com este exercício, acabava por

treinar o padrão motor básico “agarrar”.

Por fim, estivemos a montar animais e outras figuras, imaginadas por

ela, em legos. Pareceu estar muito concentrada na realização do exercício, e

bem disposta. Na arrumação do material, manifesta sempre disponibilidade

para ajudar.
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

A utente, como habitualmente, estava muito faladora, contente e

divertida.

Começamos por realizar os exercícios de preparação do corpo para o

passeio a pé de 10 minutos, sem problemas. Enquanto o fazíamos, falou

sempre bastante. Notou-se que andava muito descontraída, não se

preocupando com a postura dos membros superiores, agindo naturalmente. A

postura pareceu ser relativamente correcta, apenas não utilizava muito os

membros superiores, na execução dos movimentos.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 3 Data: 15 .01.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14:30–15:30 h
Duração: 1h

Material: Obstáculos, Puzzle.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
em extensão”

Activar a circulação
sanguínea.

Andar a passo durante 10 minutos, a um ritmo
moderado.

“membros superiores 
em ângulo recto”

“o membro superior 
que vai à frente é o

contrário do membro
inferior que avança”P

A
R

T
E

IN
IC

IA
L

15’

Desenvolver a noção
corporal.

Jogo do espelho–em que o indivíduo imita os
movimentos do professor.

“olha para os 
movimentos que o
professor faz”

“imita o professor”

Alongar os músculos
anteriormente

solicitados.

Realizar, sentada no solo, alguns exercícios de
flexibilidade, para alongar os músculos.

“mantêm a posição 
durante algum
tempo”

Exercitar a coordenação
corporal. Ultrapassar obstáculos colocados no solo, a passo.

“eleva os membros 
inferiores quando
queres passar por
cima dos obstáculos”

Desenvolver o padrão
motor básico– “saltar”

Saltar por cima de obstáculos, de baixa altura, mas muito
próximos, uns dos outros.

“utiliza os membros 
superiores para

ganhar lanço para
saltar”

P
A

R
T

E
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

30’

Desenvolver o equilíbrio
e a coordenação

corporal.

Andar ao pé cochino de um lado para o outro, trocando
de pé ao fim de algum tempo. “um pé de cada vez”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 15’ Desenvolver o sentido
de responsabilidade.

Montar um puzzle, simples.

Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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De seguida, no jogo do espelho, imitou sem dificuldades, apenas

mostrando alguma rigidez muscular em alguns movimentos. Posteriormente foi-

lhe dada a possibilidade de ser ela a comandar o exercício, mas esta ficou um

pouco parada, não sabendo o que fazer. Contudo após algumas ajudas e

indicações, começou a realizar o exercício com facilidade.

No exercício de transposição de obstáculos, não mostrou muitas

dificuldades, até porque os obstáculos eram todos bastantes baixos. Quando

teve de saltar por cima deles, apenas se verificou a não utilização dos

membros superiores na ajuda do movimento e a não flexão dos membros

inferiores. Após nova explicação do exercício, notou-se um esforço para

melhorar.

No andar ao pé cochinho, evidenciou mais problemas, uma vez que este

movimento exige equilíbrio, com o peso todo sobre um apoio. Não levantou

muito os apoios, nesta situação, e quando por brincadeira se utilizaram varas

para servir de moletas (apoios), pareceu ter algum receio, acabando por não

realizar o “pé cochinho” tão correctamente.

No final decidimos continuar a montar legos, e não realizar o puzzle

planeado, dando assim continuidade ao que tínhamos elaborado na sessão

anterior.
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Esta sessão começou ligeiramente mais tarde a pedido da psicóloga da

instituição e acabou à hora prevista, tendo portanto, uma duração mais

reduzida. Contudo os exercícios que foram realizados com pouco tempo, serão

novamente abordados na próxima sessão.

Começamos pelos exercícios de preparação para o passeio, sem

problemas. Apenas foi visível alguma rigidez muscular, na elevação dos

membros superiores em extensão, até encostar na cabeça.

Com o objectivo de corrigir aspectos posturais e também para

desenvolver a capacidade cardiovascular, o passeio teve a duração de 15

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 4 Data: 18.01.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14h–15h
Duração: 1h

Material: puzzle, sinalizadores (mecos),
colchão, bolas de diferentes tamanhos.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
organismo para os

exercícios seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
em extensão”

Activar a circulação
sanguínea.

Andar a pé durante 15 minutos a um ritmo moderado. “membros superiores 
em ângulo recto”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

20’

Alongar os músculos
anteriormente

solicitados.

Realizar exercícios de flexibilidade como: flexão do
tronco à frente, com membros inferiores afastados e

depois unidos (de pé e sentado); rotação do tronco com
membros inferiores afastados ao nível dos ombros, entre

outros.

“mantêm a posição 
durante algum tempo”

Exercitar a coordenação
corporal e desenvolver o
padrão motor básico–

“pontapear”.

Realizar condução de bola, tendo que passar por alguns
obstáculos e no final pontapear contra um sinalizador

(meco).

“concentra-te na
bola” 

“chuta na direcção 
do meco”

Desenvolver a
lateralidade e o padrão

motor básico–
“pontapear”.

Pontapear diferentes tipos de bolas, para diferentes tipos
de sinalizadores. Tentar exercitar com os dois membros

inferiores os exercícios.

“primeiro com o pé 
direito depois com o

esquerdo”

“olha antes para o 
sinalizador que
queres derrubar”

P
A

R
T

E
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

25’

Desenvolver o padrão
motor básico– “agarrar”.

Sentados no solo, tentam defender a bola agarrando-a o
mais rápido possível, para que esta não entre na baliza

que se encontra atrás de si.
A bola pode ser lançada de várias formas, e a diferentes

alturas.

“agarra na bola”

“não a deixes entrar 
na baliza”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 15’ Desenvolver o sentido
de responsabilidade.

Montar um puzzle, simples.

Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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minutos, ou seja, mais um pouco do que temos vindo a realizar. No final deste

passeio, já foi visível algum cansaço por parte da utente, contudo, nada de

muito significativo.

Em seguida apenas realizamos condução de bola, sem finalização, e

aqui a utente, realizou o exercício lentamente, não controlando muito bem a

bola.

De seguida pontapeou algumas bolas em direcção a mecos, com o

intuito de os derrubar. Com o pé direito, fê-lo sem grandes dificuldades, não

acontecendo o mesmo com o pé esquerdo.

Para finalizar, foram realizados alguns lançamentos de bola para que a

utente, defendesse. A sua prestação neste exercício, foi boa, pois mostrou

vontade e empenho para conseguir agarrar a bola. Fez o papel de um guarda-

redes.

Estes últimos exercícios, foram realizados mas durante muito pouco

tempo, e por isso, serão novamente realizados na próxima aula.

O último exercício planeado, não foi realizado, por falta de tempo.
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Nesta sessão, não se realizou o passeio planeado, devido ao frio que se

fazia sentir nos corredores e ao facto de a utente se encontrar com gripe.

Começamos então por realizar o exercício de condução de bola. Neste a

utente, realizou os exercícios de forma bastante lenta, contudo sem grandes

problemas.

No exercício de “pontapear”, foi visível a vontade de derrubar todos os 

mecos até ao fim, não descansando enquanto não os derrubou.

De seguida, realizamos um exercício que teve como objectivo defender

cada um a sua própria baliza. A utente, estava bastante motivada, defendendo

bastante bem. Começamos a notar já uma evolução na capacidade e eficácia

no movimento de agarrar as bolas.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 5 Data: 23.01.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14 - 15 h
Duração: 1h

Material: puzzle, sinalizadores (mecos),
colchão, bolas de diferentes tamanhos.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
organismo para os

exercícios seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
em extensão”

Activar a circulação
sanguínea.

Andar a pé durante 12 minutos a um ritmo moderado. “membros superiores 
em ângulo recto”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

20’

Alongar os músculos
anteriormente

solicitados.

Realizar exercícios de flexibilidade como: flexão do
tronco à frente, com membros inferiores afastados e

depois unidos (de pé e sentado); rotação do tronco com
membros inferiores afastados ao nível dos ombros, entre

outros.

“mantêm a posição 
durante algum tempo”

Exercitar a coordenação
corporal e desenvolver o
padrão motor básico–

“pontapear”.

Realizar condução de bola, tendo que passar por alguns
obstáculos e no final pontapear contra um sinalizador

(meco).

“concentra-te na
bola” 

“chuta na direcção 
do meco”

Desenvolver a
lateralidade e o padrão

motor básico–
“pontapear”.

Pontapear diferentes tipos de bolas, para diferentes tipos
de sinalizadores. Tentar exercitar com os dois membros

inferiores os exercícios.

“primeiro com o pé 
direito depois com o

esquerdo”

“olha antes para o 
sinalizador que
queres derrubar”

P
A

R
T

E
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

25’

Desenvolver o padrão
motor básico–agarrar

Sentados no solo, tentam defender a bola agarrando-a o
mais rápido possível, para que esta não entre na baliza

que se encontra atrás de si.
A bola pode ser lançada de várias formas, e a diferentes

alturas.

“agarra na bola”

“não a deixes entrar 
na baliza”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 15’ Desenvolver o sentido
de responsabilidade.

Montar um puzzle, simples.

Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”



O Desenvolvimento dos Padrões Motores Básicos, num Jovem - Adulto
Multideficiente, com base num Programa Individualizado de Actividade Física.

XXXVIII

Por fim estivemos a montar um puzzle, bastante simples, onde não

notamos dificuldades da sua parte.
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Neste dia a utente, parecia estar menos faladora.

Começamos por realizar os exercícios habituais antes do passeio. Têm

sido sempre os mesmos, porque pensamos ser positivo haver uma certa rotina

nestas sessões. Assim, permitimos que haja maior tempo de assimilação dos

exercícios.

Andamos a pé durante o tempo estabelecido, e não foi visível cansaço

por parte da utente. Posteriormente alongamos os músculos anteriormente

solicitados. A flexibilidade é algo em que necessitamos de trabalhar bastante

com a utente.

Os agachamentos, e saltos verticais, fê-los sem grandes dificuldades,

apenas sendo necessário corrigir a sua postura corporal. Só no final destes se

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 6 Data: 25.01.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14 - 15 h
Duração: 1h

Material: puzzle, sinalizadores (mecos),
colchão, espaldares, obstáculos.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
em extensão”

Activar a circulação
sanguínea.

Andar a pé durante 12 a 15 minutos a um ritmo
moderado.

“membros superiores 
em ângulo recto”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

20’

Alongar os músculos
anteriormente

solicitados.

Realizar exercícios de flexibilidade como: flexão do
tronco à frente, com membros inferiores afastados e

depois unidos (de pé e sentado); rotação do tronco com
membros inferiores afastados ao nível dos ombros, entre

outros.

“mantêm a posição 
durante algum tempo”

Exercitar a coordenação
corporal e desenvolver o
padrão motor básico–

“saltar”.

Realizar 10 agachamentos.
Realizar 10 saltinhos verticais

“toca com as mãos 
no solo”

“olha em frente”

Desenvolver a
coordenação corporal. Subir os espaldares e descer, com ajuda. “agarra bem os 

espaldares”

P
A

R
T

E
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

25’

Desenvolver o padrão
motor básico– “saltar”.

Realizar saltos com os dois pés, por cima de obstáculos
pequenos e marcas no solo.

“não pises os 
obstáculos, nem as

marcas”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 15’ Desenvolver o sentido
de responsabilidade.

Montar um Puzzle, simples e um mais complexo.

Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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mostrou mais cansada. Na realização dos agachamentos e dos saltinhos,

acompanhou muito bem o ritmo estabelecido por nós.

Subiu e desceu os espaldares sem dificuldade, embora o fizesse de

forma lenta, tendo o cuidado de subir e descer um degrau de cada vez.

Posteriormente realizou alguns saltos de uma marca para a outra, sendo

já visível uma evolução na forma como colocava os membros superiores e

inferiores, antes e após o salto.

Para finalizar ajudou a montar 4 Puzzles diferentes, estando bastante

atenta a tudo o que ia realizando.



O Desenvolvimento dos Padrões Motores Básicos, num Jovem - Adulto
Multideficiente, com base num Programa Individualizado de Actividade Física.

XLI

Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Após os exercícios de mobilidade geral, realizámos o passeio com

diferentes ritmos. O facto de existir alteração de ritmos, provocou uma ligeira

alteração na função cardio-respiratória da utente, ficando esta um pouco

cansada.

Posteriormente realizamos os exercícios de flexibilidade, relativamente

aos quais, se têm vindo a verificar algumas melhorias. No exercício que

consistia em lançar a bola a partir da posição de pé, o resultado não foi o

esperado, pois tornou-se um pouco mais complicado acertar nos sinalizadores,

efectuando lançamento acima da linha dos ombros. Assim, o lançamento foi

realizado abaixo da linha dos ombros e a maior parte do tempo, na posição de

sentado. O estar na posição de sentado, levou a que a utente tivesse

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 7 Data: 30.01.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 11 - 12 h
Duração: 1h

Material: cartas, sinalizadores (mecos),
colchão, bolas de diferentes tamanhos.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
organismo para os

exercícios seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores  
em extensão”

Activar a circulação
sanguínea.

Andar a pé durante 15 minutos a diferentes ritmos (1
minuto rápido, 2 ou 3 minutos lentos).

“membros superiores 
em ângulo recto”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Alongar os músculos
anteriormente

solicitados.

Realizar exercícios de flexibilidade como: flexão do
tronco à frente, com membros inferiores afastados e

depois unidos (de pé e sentado); rotação do tronco com
membros inferiores afastados ao nível dos ombros, entre

outros.

“mantêm a posição 
durante algum tempo”

Desenvolver o padrão
motor básico–“lançar”.

Realizar lançamentos de bola, de pé, tentando derrubar
os sinalizadores que se encontram em fila no solo.

P
A

R
T

E

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L

20’

Desenvolver o padrão
motor básico “lançar” e 

desenvolver a
coordenação corporal.

Realizar lançamentos de bola, sentado, tentando
derrubar os sinalizadores que se encontram dispersos

pelo solo.

“concentra-te nos
sinalizadores que
desejas derrubar”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 15’ Desenvolver o sentido
de responsabilidade.

Jogar às cartas.

Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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necessidade de se levantar e sentar diversas vezes, havendo um maior gasto

de energia.

A utente, manifestou persistência no exercício, só terminando quando

conseguia derrubar todos os sinalizadores, tendo-se mantido sempre motivada.

No final da aula, a aluna, escolheu o “jogo dos peixes”, demonstrando 

um correcto conhecimento das regras.

De uma forma geral a utente, encontrava-se bastante eufórica, devido a

uma visita ao campo de futebol de Freixieiro, que estaria marcada para o dia

seguinte.
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Como vem sendo observado, tem havido um aumento no tempo que é

dispendido para o passeio. Para esta sessão, estava planeado andar a pé

durante 20 minutos, com o objectivo de desenvolver a capacidade

cardiovascular, para posteriormente avançarmos para a corrida.

Nesta aula, incidimos mais no padrão motor básico –agarrar. E, sobre

este, podemos constatar evoluções significativas. Até ao momento agarra a

bola sem dificuldades, sem medos, não fugindo da bola. No jogo contra a

parede, tínhamos como principal objectivo, não deixar a bola cair ao chão,

sendo este alcançado na maior parte do tempo. Como consequência do treino

deste padrão motor básico, acabamos por treinar o lançamento, que tem

também evoluído bastante. Nesta aula, a utente, na maior parte das vezes

pareceu realizar o movimento de lançamento correcto, realizando assim a

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 8 Data: 1.02.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14 - 15 h
Duração: 1h

Material: cartas, sinalizadores (mecos),
colchão, bolas de diferentes tamanhos.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores  
em extensão”

Activar a circulação
sanguínea.

Andar a pé durante 20 minutos a um ritmo moderado. “membros superiores 
em ângulo recto”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Alongar os músculos
anteriormente

solicitados.

Realizar exercícios de flexibilidade como: flexão do
tronco à frente, com membros inferiores afastados e

depois unidos (de pé e sentado); rotação do tronco com
membros inferiores afastados ao nível dos ombros, entre

outros.

“mantêm a posição 
durante algum tempo”

Dentro de uma área, a que chamamos baliza, defender
as bolas que serão lançadas em simultâneo.

No final contabiliza-se as bolas defendidas e as que
entraram na baliza.

“tens que defender 
mais que uma bola”

P
A

R
T

E

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L

20’ Desenvolver o padrão
motor básico– “agarrar”.

Contra a parede, lançar e receber a bola com as duas
mãos. Não deixes a bola cair ao chão.

“aproveita o impulso 
da parede”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 15’ Desenvolver o sentido
de responsabilidade.

Jogar às cartas.

Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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extensão dos membros inferiores e acompanhando o movimento da bola com

os membros superiores.

No final da sessão, em vez do jogo das cartas, surgiu a ideia de jogar

com dados, em que se lançavam 4 dados e se somavam os pontos. Neste

exercício, a utente mostrou algumas dificuldades em efectuar a soma dos

pontos, necessitando de ajuda.
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Começamos por andar 20 minutos, a um ritmo lento até alcançar um

ritmo moderado. Posteriormente, já no ginásio, a utente, apresentava-se um

pouco cansada sendo-lhe dado algum tempo para descansar. No jogo do

espelho, já anteriormente realizado, apresentou algumas dificuldades,

principalmente quando tinha a função de comandar. Nos exercícios de

condição física, apresentou bastantes dificuldades, nomeadamente na fase de

elevação do tronco, nos abdominais. Apenas realizou os abdominais com

ajuda, e aproveitando o balanço do corpo. Nos lombares, elevava pouco o

tronco. Nas flexões de braços, embora se encontrasse com os joelhos

apoiados no solo, quando flectia os membros superiores, acabava por se deitar

por completo, demorando a levantar-se. Quanto às elevações dos membros

inferiores, não apresentou muitas dificuldades.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 9 Data: 6.02.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14:30–15:30 h
Duração: 1h

Material: colchões.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores  
em extensão”

Activar a circulação
sanguínea.

Andar a pé durante 20 minutos a um ritmo moderado. “membros superiores 
em ângulo recto”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Alongar os músculos
anteriormente

solicitados.

Realizar exercícios de flexibilidade como:
- sentados costas com costas, passam a bola com as

duas mãos, pelos lados do corpo;
- flexão do tronco à frente, com membros inferiores

afastados e depois unidos (de pé e sentado);

“mantêm a posição 
durante algum tempo”

Desenvolver a noção
corporal. Jogo do espelho. “imita o professor”

P
A

R
T

E

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L

25’
Desenvolver a

capacidade condicional
–força.

Realizar 2 séries de:
10 abdominais;

10 flexões de braços;
10 lombares;

10 elevações dos membros superiores e inferiores.
(esquerdo e direito - um de cada vez)

intercalados com alguns exercícios de relaxamento.

“concentra-te no
exercício”

“fica atenta ao ritmo”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’ Retorno à calma.
Exercícios de relaxamento sentados, deitados e de pé.

Arrumação do material.

“descontraí”
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Esta sessão, começou um pouco mais tarde do que o habitual sendo por

isso, necessário alterar o planeamento e consequentemente reduzir o tempo de

realização da caminhada.

Os exercícios de flexibilidade e de força planeados, foram realizados

com normalidade. De seguida, a pedido da utente, esteve-se confeccionar

roupa, para a sua boneca “barbie”, deixando por isso de lado, o exercício de 

“pontapear” e o jogo das cartas.

Apesar de ser uma aula mais calma e menos activa do ponto de vista

físico, a utente esteve sempre bastante motivada e entusiasmada.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 10 Data: 8.02.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14 - 15 h
Duração: 1h

Material: cartas, sinalizadores (mecos),
colchão, bolas de diferentes tamanhos.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores  
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Activar a circulação
sanguínea.

Andar a pé durante 20 minutos, com ritmos diferentes.
Ou seja, 5 lento, 1 minuto rápido, 4 minutos lentos, 1
minuto rápido, 3 minutos lentos, 1 minuto rápido, 4

minutos lentos e 1 minuto rápido.

“membros superiores 
em ângulo recto”

Desenvolver as
capacidades

condicionais flexibilidade
e força.

Realizar exercícios de flexibilidade e força como:
- dois a dois: colocar tronco na horizontal, realizando

antepulsão dos membros superiores;
- afundos frontais e laterais;

- elevar membros inferiores estendidos para ser
empurrados pelo colega para baixo;

- com as mãos nos ombros um do outro, realizar
saltinhos no mesmo local;

- frente a frente, um empurra o outro, estendendo os
gémeos;

“mantêm a posição 
durante algum tempo”

“concentra-te nos
exercícios”

P
A

R
T

E
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

25’

Desenvolver o padrão
motor básico–
“pontapear”.

Realizar pontapés, na bola em diferentes direcções.
Consoante o que é indicado pelo professor.

Posteriormente pontapear em direcção a uns
sinalizadores que se encontram dispersos pelo ginásio.

“fixa o sinalizador 
que pretendes
derrubar”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’
Desenvolver o sentido
de responsabilidade.

Jogar às cartas.

Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Inicialmente realizaram-se alguns exercícios de mobilidade geral,

preparando o organismo para a caminhada, que teve a duração de 20 minutos.

Durante esta a utente, explicou que tinha começado a fazer fisioterapia no

próprio dia, à anca, tendo apenas colocado um aparelho nas ancas, panos

quentes nas costas e por fim feito uma massagem. Tentamos, então perceber

que dor ela apresentava na anca, e se era forte e constante. Apenas

esclareceu, que de vez em quando aparecia aquela dor, tanto do lado

esquerdo como do direito, e que não era muito forte.

Posteriormente realizaram-se alguns exercícios para desenvolver as

capacidades condicionais, flexibilidade e força, tendo-se apenas registado

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 11 Data: 13.02.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14 - 15 h
Duração: 1h

Material: colchões, jogo do dominó,
sinalizadores,

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores  
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Activar a circulação
sanguínea.

Andar a pé durante 20 minutos a um ritmo moderado. “membros superiores 
em ângulo recto”

Desenvolver as
capacidades

condicionais–
flexibilidade e força.

Realizar exercícios de flexibilidade como:
flexão do tronco à frente, com membros inferiores

afastados e depois unidos (de pé e sentado); rotação do
tronco com membros inferiores afastados ao nível dos

ombros, entre outros.

Realizar exercícios de força:
Enquanto um na posição de sentado, recebe a bola e

realiza abdominais, o outro lança-lhe a bola e encontra-
se de pé.

“mantêm a posição 
durante algum tempo”

Com as mãos nos ombros um do outro, realizar saltinhos
no mesmo local;

Posteriormente, realizar saltinhos em progressão,
individualmente e acompanhado;

“mantêm-te no
mesmo local”

“saltar os dois aos 
mesmo tempo”

P
A

R
T

E
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

25’

Desenvolver o padrão
motor básico– “saltar”.

Realizar saltos de um plano elevado (banco), para o
chão, com ajuda.

“olha em frente”

“mantêm as costas 
direitas”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’ Desenvolver o sentido
de responsabilidade.

Jogar ao dominó.

Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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alguma resistência na realização dos exercícios de força. A utente parava

muitas vezes, até que foi incentivada a realizar 10 exercícios seguidos. Com a

contagem, ela percebeu melhor, tendo concluído a tarefa.

Para o padrão básico motor “saltar”, planeamos alguns multisaltos, que 

foram realizados com normalidade, havendo ainda necessidade de trabalhar

mais a elevação dos joelhos.

Por último, no jogo do dominó, a utente mostrou conhecer as regras, e

jogou sem problemas.
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Nesta sessão a utente caminhou durante 20 minutos com um ritmo

moderado a rápido, tendo por isso, ficado um pouco cansada.

No que se refere aos exercícios de flexibilidade a utente, pareceu-nos ter

melhorado. Nos exercícios de força, mostrou bastante empenho,

principalmente quando foi referido o nome “abdominais”. Referiu mesmo gostar 

muito deste exercício.

Já na parte fundamental da sessão, quando era necessário passar a

bola por debaixo dos membros inferiores, embora tendo apresentado algumas

dificuldades em se baixar o suficiente para entregar a bola por debaixo dos

mesmos, pareceu gostar bastante.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 12 Data: 15.02.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14 - 15 h
Duração: 1h

Material: puzzle, colchão, bolas de
diferentes tamanhos.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores
em extensão”

Activar a circulação
sanguínea.

Andar a pé durante 20 minutos a um ritmo moderado. “membros superiores 
em ângulo recto”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Desenvolver as
capacidades

condicionais–
flexibilidade e força.

Realizar exercícios de flexibilidade:
- flexão do tronco à frente, com membros inferiores

afastados;
- dois a dois: colocar tronco na horizontal, realizando

antepulsão dos membros superiores;

Realizar exercícios de força:
- 10 lombares e 10 abdominais.

“mantêm a posição 
durante algum tempo”

“mantêm o ritmo”

Com uma bola cada um, fazer com que a bola passe por
baixo dos seus membros inferiores, um de cada vez.

Também poderão andar com a bola à volta da cintura.
Deitado, fazer a bola passar por baixo da cintura.

“não deixes cair a 
bola”

“concentra-te nos
exercícios”

Jogo do burro. Lançar e agarrar a bola com o intuito de
não a deixar cair ao solo. À medida que vai deixando cair

a bola, vai formando letraa letra a palavra “burro”.

P
A

R
T

E
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

25’
Desenvolver os padrões

motores básicos–
“agarrar” e “lançar”.

Um ao lado do outro e posteriormente costas com
costas, realizam passes da bola pelo lado, por cima e por

baixo dos membros inferiores.

“não deixes cair a 
bola”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

10’ Desenvolver o sentido
de responsabilidade.

Montar um Puzzle, simples e um mais complexo.

Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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No “jogo do burro”, além demanifestar uma enorme satisfação, a utente,

também evidenciou uma maior capacidade no padrão motor básico “agarrar” a 

bola e mesmo no “lançar”.  

No final montaram-se 4 Puzzles, como forma de retorno à calma.
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Nesta sessão deu-se especial atenção à flexibilidade, uma vez que esta

é uma capacidade condicional em que a utente apresenta algumas

dificuldades. Queixando-se de ter dor, quando realiza os exercícios de

flexibilidade, por vezes tende a parar. Sendo assim insistimos bastante para

que mantivesse a posição durante alguns segundos.

Após estes exercícios, passou-se para o exercício de lançar a bola ao ar

e apanhá-la apenas, quando se encontra-se sentada no solo. Neste, a utente,

mostrava dificuldades, necessitando assim de agarrar a bola sempre antes de

se sentar.

Neste exercício revelou duas dificuldades: a primeira na força que

deveria imprimir na bola para lançá-la para cima da sua cabeça e a uma altura

que não tocasse no tecto do ginásio, e a segunda, a dificuldade de se sentar

antes de agarrar a bola.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 13 Data: 22.02.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 11 - 12 h
Duração: 1h

Material: jogo do dominó, colchão, bolas
de diferentes tamanhos.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores  
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Activar a circulação
sanguínea. Andar a pé durante 20 minutos a um ritmo moderado. “membros superiores 

em ângulo recto”

Alongar os músculos
anteriormente

solicitados.

Realizar exercícios de flexibilidade como: flexão do
tronco à frente, com membros inferiores afastados,

flexão do tronco à frente com membros inferiores em
posição de passagem de barreiras

“mantêm a posição 
durante algum tempo”

No mesmo local lançar a bola ao ar e sentar-se de
imediato para receber bola sentado;

Posteriormente, realiza o mesmo exercício, mas a
receber a bola novamente de pé, logo o movimento tem

de ser mais rápido;

P
A

R
T

E
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

25’

Desenvolver o padrão
motor básico– “lançar”.

Realizar lançamentos de bola, para o cesto;
Lançar bolas de diferentes tamanhos, para dentro de

uma caixa pequena;

“lança a bola alta”

“senta mais rápido”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’ Desenvolver o sentido
de responsabilidade.

Jogar ao dominó.

Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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Posteriormente, e para facilitar um pouco, esteve apenas a lançar a bola

para cima da sua cabeça para a agarrar ainda de pé.

Em seguida lançou 10 bolas em direcção a um cesto, com a intenção de

colocá-las dentro do mesmo, tendo conseguido encestar 6 bolas, sendo este

um número bastante positivo, visto que o cesto improvisado com uma caixa de

papelão, tinha dimensões reduzidas.

Por fim, com as peças do dominó, montou-se caminhos e figuras, em

que o objectivo era no final, tocar numa das peças das pontas e todas as

outras caírem aos pouquinhos.
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Nesta sessão, demos especial atenção ao passeio, tendo este sido

realizado a uma velocidade bastante elevada, ficando assim a utente, mais

cansada do que o habitual. O ritmo estava um pouco mais acelerado, devido a

algumas brincadeiras que foram realizadas, como competições para tornar o

exercício mais motivante, uma vez que foi realizado nos corredores da

instituição.

Quando passamos para o espaço do ginásio, insistimos bastante na

parte da flexibilidade, mostrando que deve manter a posição durante alguns

segundos.

Nos exercícios de força abdominal, superior (flexões de braços) é onde

se tem verificado mais dificuldades, ao contrário do que acontece com os

exercícios de força lombar. Contudo, embora estivesse planeado realizar duas

séries destes exercícios de força, acabamos por apenas, realizar uma série de

exercícios de força, devido à falta de tempo.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 14 Data: 27.02.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14:30–15:30 h
Duração: 1h

Material: colchões.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores  
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Activar a circulação
sanguínea. Andar a pé durante 20 minutos a um ritmo moderado. “membros superiores 

em ângulo recto”

Alongar os músculos
anteriormente

solicitados.

Realizar exercícios de flexibilidade como:
- sentados costas com costas, passam a bola com as

duas mãos, pelos lados do corpo;
- flexão do tronco à frente, com membros inferiores

afastados e depois unidos (de pé e sentado);

“mantêm a posição 
durante algum tempo”

P
A

R
T

E
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

25’

Desenvolver a
capacidade condicional

–força.

Realizar 2 séries de:
10 abdominais;

10 flexões de braços;
10 lombares;

10 elevações dos membros superiores e inferiores.
(esquerdo e direito - um de cada vez)

intercalados com alguns exercícios de relaxamento.

“concentra-te no
exercício”

“fica atenta ao ritmo”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’ Retorno à calma. Realizar exercícios de relaxamento. “relaxa ao máximo”
“respira fundo”
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Como nesta sessão o ritmo da caminhada, não era uniforme, a utente,

ficou mais cansada, principalmente quando realizava a mudança de ritmo, do

mais lento para o mais rápido.

Continuamos a insistir bastante nos exercícios de flexibilidade, pois

apesar das dificuldades que apresenta, tem-se notado algumas evoluções,

embora pequenas.

Para a exercitação do padrão básico motor – “pontapear”, realizou-se

um exercício muito simples, e que teve bastante sucesso. A utente, tinha à sua

disposição cerca de 10 bolas, e tinha que pontapear uma a uma para os locais

indicados.

Para finalizar, realizou-se o jogo do espelho, no qual introduzimos

passos de Aeróbica, tendo a utente se mostrado muito motivada.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 15 Data: 02.03.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 11 - 12 h
Duração: 1h

Material: sinalizadores (mecos),
colchão, bolas de diferentes tamanhos.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores  
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Activar a circulação
sanguínea.

Andar a pé durante 20 minutos, com ritmos diferentes.
Ou seja, 5 lento, 1 minuto rápido, 4 minutos lentos, 1
minuto rápido, 3 minutos lentos, 1 minuto rápido, 4

minutos lentos e 1 minuto rápido.

“membros superiores 
em ângulo recto”

Desenvolver as
capacidades

condicionais–
flexibilidade e força.

Realizar exercícios de flexibilidade como:
- dois a dois: colocar tronco na horizontal, realizando

antepulsão dos membros superiores;
- afundos frontais e laterais;

- elevar membros inferiores estendidos para ser
empurrados pelo colega para baixo;

“mantêm a posição 
durante algum
tempo”

P
A

R
T

E

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L

25’

Desenvolver o padrão
motor básico–
“pontapear”.

Chutar para diferentes direcções, bolas de diferentes
tamanhos.

Utilizar no pontapear as diversas partes do pé.

“olha bem antes de 
chutar”

“coloca o pé da 
forma que te pedem”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’ Desenvolver a noção
corporal.

Realizar o jogo do espelho.

Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Nesta sessão introduziu-se pela primeira vez a corrida, sendo possível

verificar nos primeiros 3 minutos uma capacidade de manutenção do ritmo e

nos 5 minutos seguintes alguma dificuldade em mantê-lo, tendo mesmo

existido algumas paragens.

Nos exercícios de flexibilidade, a utente parece ter vindo a melhorar,

embora esta melhoria não seja muito significativa.

Posteriormente, quando se realizaram os exercícios para desenvolver o

padrão básico motor “saltar”, em algunsdeles notamos algumas dificuldades.

Foi assim possível verificar, no exercício do “pé cochinho”, uma reduzida 

elevação do pé de apoio em relação ao solo. No exercício em que tinha de

saltar para um banco, colocamos em vez deste, diversos colchões com uma

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 16 Data: 06.03.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14h30–15h30
Duração: 1h

Material: sinalizadores (mecos),
colchão, banco, varas, arcos, cartas.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores  
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Activar a circulação
sanguínea e desenvolver
o padrão básico motor–

“corrida”.

Andar a passo durante 5 minutos.
Correr a um ritmo lento durante 3 minutos.

Andar a passo durante 3 minutos.
Correr a um ritmo lento 5 minutos.

“membros superiores 
em ângulo recto”

Desenvolver as
capacidades

condicionais–
flexibilidade e força.

Realizar exercícios de flexibilidade como:
- flexões do tronco à frente, com membros inferiores

afastados.
- afundos frontais e laterais;

- posição de transposição de barreiras.

de força:
- 15 abdominais.

- 10 dorsais.

“mantêm a posição 
durante algum
tempo”

P
A

R
T

E
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

25’

Desenvolver o padrão
motor básico– “saltar”.

Realizar saltos das seguintes formas:
- no mesmo local, saltinhos a pés juntos.

- Saltar ao pé cochinho.
- Saltar para cima de um banco.

- Saltar por cima de um obstáculo (vara, bola,
colchão, arco, entre outros).

- Saltar uma distância marcada no chão.

“ajuda com o 
movimento dos
braços”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’
Desenvolver o sentido
de responsabilidade.

Jogar às cartas
Arrumação do material. “concentra-te no

exercício”
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altura razoável, tendo tido bastante sucesso. Na fase de saltar por cima de

obstáculos, o mais utilizado foi o colchão, devido à sua largura, em que a

utente saltava por cima deste, imaginando ser um rio, no qual não podia cair.

Já quando se passou a realizar o mesmo exercício mas sem a referência do

colchão, e apenas com uma linha marcada no solo. Inicialmente saltava com

menos amplitude, embora tenha melhorado após algumas repetições.

Para finalizar realizou-se um jogo de cartas, com o intuito de relaxar.
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Esta foi a primeira sessão em que realizamos a parte de activação geral

no exterior, e por isso, a utente estava muito entusiasmada. Na corrida sentiu

necessidade de parar algumas vezes, embora o tempo de paragem tivesse

sido reduzido, pois era constantemente incentivada a continuar. Houve

momentos em que estava a andar a passo e queria correr, porque tinha

colegas a observá-la.

Nos exercícios de técnica de corrida, mostrou bastantes dificuldades,

evidenciando um deficiente movimento dos membros superiores e uma fraca

coordenação entre os membros superiores e inferiores.

Na parte da sessão em que se realizou o jogo 1x1, como deixou cair a

bola algumas vezes, tinha que se deitar no chão e voltar a levantar, o que

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 17 Data: 08.03.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 11 - 12 h
Duração: 1h

Material: sinalizadores (mecos),
colchão, bolas de diferentes tamanhos.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores  
em extensão”

Activar a circulação
sanguínea e desenvolver
o padrão básico motor–

“corrida”.

Andar a passo durante 3 minutos.
Correr lentamente durante 5 minutos.

Andar a passo lentamente, durante 5 minutos.
Correr a um ritmo moderado durante 2 minutos.

Andar a passo, durante 5 minutos.

“membros superiores 
em ângulo recto”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Aperfeiçoar a técnica de
corrida.

Realizar: Skipping baixo e médio.
Skipping nadegueiro.

“Membros superiores, 
sempre em ângulo

recto”
“concentra-te no
exercício”

Desenvolver as
capacidades

condicionais–
flexibilidade e força.

Realizar exercícios de flexibilidade como:
- de pé: flexão do tronco à frente e rotação do
tronco.
- afundos frontais.

de força:
- 15 elevações dos membros inferiores e superiores.

“mantêm a posição
durante algum
tempo”

P
A

R
T

E

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L

25’

Desenvolver o padrão
motor básico– “agarrar” 

e “lançar”.

Jogo 1x1: em que quem deixar a bola cair ao chão,
enquanto realiza passes entre si, tem de deitar no chão e

voltar a levantar.

Lançar a bola para um cesto, (caixa), e depois para uma
saca, ou algum recipiente mais pequeno.

“agarra bem a bola”

“não deixes cair a 
bola”

“concentra-te”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’
Desenvolver a noção

corporal.
Realizar o jogo do espelho.

Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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tornou o exercício mais intenso e também mais divertido. A utente depois de

deixar cair a bola, ria-se muito, pois já percebia o que tinha de fazer a seguir.

No exercício de lançar a bola ao cesto de diferentes dimensões, esteve muito

bem, tendo por isso acertado a maioria dos lançamentos.

No final da aula a utente realizou o jogo do espelho, como tem sido

habitual, sem grandes dificuldades.
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Nesta sessão, verificaram-se bastantes dificuldades por parte da utente

em manter um ritmo constante de corrida. Porém, como esse não é um dos

nossos principais objectivos, e sim corrigir a postura corporal durante a corrida,

não insistimos muito neste aspecto.

Posteriormente, apesar de estarem apenas planeados dois exercícios de

flexibilidade, no momento surgiram outros, relacionados com batimento das

palmas das mãos, por entre os membros inferiores, atrás e à frente do tronco,

em cima da cabeça, entre outras posições, às quais a utente respondeu de

forma muito satisfatória.

E por fim, foi possível verificar uma maior disponibilidade, para a

realização dos exercícios de condição física, o que de certa forma, permitiu que

a sessão tivesse mais intensidade.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 18 Data: 13.03.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14h30 - 15h30
Duração: 1h

Material: sinalizadores (mecos),
colchão.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Activar a circulação
sanguínea e desenvolver
o padrão básico motor–

“corrida”.

Andar a passo durante 6 minutos.
Correr a um ritmo moderado, durante 6 minutos.

Andar a passo durante 10 minutos.
Correr durante 2 minutos.

“membros superiores 
em ângulo recto”
“mantêm o ritmo”
“levanta mais os pés 

do chão”

Alongar os músculos
anteriormente

solicitados.

Realizar exercícios de flexibilidade como:
- sentados costas com costas, passam a bola com as

duas mãos, pelos lados do corpo;
- flexão do tronco à frente, com membros inferiores

afastados e depois unidos (de pé e sentado);

“mantêm a posição 
durante algum tempo”

P
A

R
T

E
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

25’

Desenvolver a
capacidade condicional

–força.

Realizar 2 séries de:
10 abdominais;

10 flexões de braços;
10 lombares;

10 elevações dos membros superiores e inferiores.
(esquerdo e direito - um de cada vez)

intercalados com alguns exercícios de relaxamento.

“concentra-te no
exercício”

“fica atenta ao ritmo”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’ Retorno à calma.
Exercícios de relaxamento, relacionados com a

respiração.
Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Nesta sessão, a utente, ao contrário do que tem acontecido, efectuou a

corrida sozinha, sendo apenas observada. Foi positivo, colocá-la a correr desta

forma, pois assim apenas lhe foi indicado um percurso e como não falava,

realizou quase a totalidade do percurso sem parar. Quando parava, costumava

queixar-se um pouco de dor nos músculos dos membros inferiores (gémeos),

encontrando-se estes muito tensos. Como nesta sessão voltou a queixar-se, já

no interior do ginásio, foram feitos exercícios de alongamento e relaxamento

muscular.

Posteriormente, no exercício proposto para desenvolver o padrão motor

básico – “pontapear”, verificou-se maior precisão no movimento, o que de certa

forma, reflecte a evolução desde o início das sessões.

Para finalizar, houve a montagem de legos, tendo esta actividade sido

desempenhada sem grandes dificuldades.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 19 Data: 15.03.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14h30 - 15h30
Duração: 1h

Material: sinalizadores (mecos),
colchão, bolas de diferentes tamanhos,

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Activar a circulação
sanguínea e desenvolver
o padrão básico motor–

“corrida”.

Alternar corrida com andar a passo. Começar com 3 a
andar a passo e depois 3 minutos a correr. Repete esta

série de exercícios, mais 2 vezes.

“membros superiores 
em ângulo recto”
“mantêm o ritmo”
“levanta mais os pés 

do chão”

Desenvolver as
capacidades

condicionais–
flexibilidade e força.

Realizar exercícios de flexibilidade como:
- dois a dois: colocar tronco na horizontal, realizando

antepulsão dos membros superiores;
- afundos frontais e laterais;

- elevar membros inferiores estendidos para ser
empurrados pelo colega para baixo;

“mantêm a posição 
durante algum
tempo”

P
A

R
T

E

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L

25’

Desenvolver o padrão
motor básico–
“pontapear”.

- Chutar para diferentes direcções, bolas de diferentes
tamanhos.

(Utilizar as diversas partes do pé.)

- Chutar com o intuito de derrubar sinalizadores.

“olha bem antes de 
chutar”

“coloca o pé da 
forma que te pedem”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’ Retorno à calma.
Montar legos: diversas figuras.

Arrumação do material.
“concentra-te no
exercício”
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

A parte inicial desta sessão foi ligeiramente alterada, devido ao vento e

frio que se fazia sentir no exterior da instituição, onde prevíamos realizar a

corrida. Assim, aumentou-se o tempo e o ritmo da caminhada, realizando-se

assim 10 minutos lentos, 5 minutos a um ritmo acelerado e por fim mais 10

minutos a um ritmo lento.

Posteriormente passamos para dentro do ginásio, onde se realizou

exercícios de flexibilidade, com um objecto, nunca antes utilizado, sendo este a

vara, cuja permitia realizar um maior alongamento de alguns músculos dos

membros superiores.

Quanto aos exercícios de força, aqueles em que a utente continua a

apresentar mais dificuldades, é nos exercícios de força superior (Flexões de

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 20 Data: 20.03.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14h30 - 15h30
Duração: 1h

Material: sinalizadores (mecos),
colchão, escadas, bolas, varas.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Activar a circulação
sanguínea e desenvolver
o padrão básico motor–

“corrida”.

Andar a passo durante 10 minutos.
Correr durante 5 minutos, a um ritmo moderado.

Andar a passo 5 minutos.

“membros superiores 
em ângulo recto”

Desenvolver as
capacidades

condicionais–
flexibilidade e força.

De flexibilidade:
- com uma vara, agarrada pelas duas mãos, fazer

antepulsão e retropulsão, dos membros superiores.
- passar uma bola por baixo das pernas e fazê-la circular

à volta de todo o corpo.

De força:
- 10 lombares e 10 dorsais.

- 5 exercícios de força superior (flexões de braços).

“mantêm a posição
durante algum
tempo”

Realizar Step´s (atletismo), passos largos. “concentra-te no
movimento”

P
A

R
T

E
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

25’

Desenvolver o padrão
motor básico– “saltar”. - Subir e descer escadas.

- saltar 1 degrau de cada vez.
- saltar uma distância marcada no solo.

“salta um degrau de
cada vez”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’ Retorno à calma.
Exercícios de relaxamento.

Arrumação do material. “descontraí”
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Braços). De seguida os steps, foram realizados na sua forma mais básica,

partindo da posição parada, dando um passo, com flexão do joelho do membro

inferior da frente, tudo em câmara lenta, para que o movimento fosse percebido

pela utente.

 E nos exercícios de desenvolvimento do padrão básico motor “saltar”, 

esteve-se essencialmente a corrigir o movimento dos membros superiores, pois

é aquele que menos evoluiu até ao momento.

Quanto à arrumação do material, a utente após lhe ser dito que acabou

a sessão, toma iniciativa de ajudar a arrumar.
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Nesta sessão, devido ao cansaço apresentado pela utente, no momento

da corrida, apenas foram realizadas duas vezes os dois minutos rápidos e dois

minutos lentos, e não três vezes como estava planeado. E quanto à corrida,

parece-nos possuir uma postura mais correcta, embora haja ainda alguns

aspectos a corrigir.

Na flexibilidade a utente ainda apresentou algumas limitações, mas

podem ainda, ser trabalhadas, pois sabe-se que a flexibilidade necessita de

muito treino.

No jogo do burro, como já era do conhecimento dela, pois já havia sido

realizado em outras aulas, estava bastante à vontade, sorrindo mesmo quando

se falava do nome “jogo do Burro”, mostrando já saber de que jogo se tratava. 

Neste temos vindo a aumentar a velocidade do passe, por forma a incentivá-la

a reagir mais rápido, ao que ela tem correspondido muito bem.

Por fim no jogo do espelho, propusemos à utente ser ela a comandar o

exercício, mas esta preferiu apenas imitar.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 21 Data: 22.03.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 11 - 12 h
Duração: 1h

Material: sinalizadores (mecos),
colchão, bolas de diferentes tamanhos.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’
Activar a circulação

sanguínea e desenvolver
o padrão básico motor–

“corrida”.

Andar a passo durante 10 minutos.
Fartlek de 3 vezes 2’ rápidos + 2’ lentos.

“membros superiores 
em ângulo recto”

Desenvolver as
capacidades

condicionais–
flexibilidade e força.

De flexibilidade:
- flexão do tronco à frente;

- posição de transposição de barreira;
- afundos laterais e frontais.

De força:
Em decúbito dorsal, realizar 10 elevações dos membros

inferiores, em extensão e juntos.

“mantêm a posição 
durante algum
tempo”

P
A

R
T

E

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L

25’

Desenvolver o padrão
motor básico– “agarrar” 

e “lançar”.

Realizar o jogo do “burro”, em que a bola sempre que 
cair ao chão, leva a que se construa a palavra “burro”.

“agarra bem a bola”

“não deixes cair a 
bola”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’ Retorno à calma.
Realizar o jogo do espelho.

Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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LXXI

Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Nesta sessão, como não estava planeado o tempo de corrida e de

caminhada, a utente esteve a realizar percursos de cerca de 100 m, os quais

começavam e acabavam ao sinal sonoro ou visual. A utente acabava por se

esquecer do tempo e distância que corria, pois estava mais atenta ao sinal que

lhe poderia ser dado. Concluímos assim, que a utente prefere percursos e

tempos mais curtos, mas realizados mais vezes.

Posteriormente, já dentro do ginásio e na parte dos exercícios de

flexibilidade a utente, achou imensa graça às fintas que lhe eram feitas, no

exercício em que estava sentado costas com costas, e se passava a bola pelos

lados do corpo.

Nos exercícios de condição física, continua a evidenciar mais

dificuldades nos exercícios de força superior (Flexões de braços), não os

realizando correctamente, porém, é lhe sempre pedido que flicta os membros

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 22 Data: 27.03.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14h30 - 15h30
Duração: 1h

Material: colchão.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’
Activar a circulação

sanguínea e desenvolver
o padrão básico motor–

“corrida”.

Sem tempo estabelecido, apenas ao sinal sonoro,
(palmas, estalinhos) e posteriormente visual (mão aberta

ou mão fechada), realizar corrida rápida ou lenta.

Sinal sonoro: Sinal visual:
Andar–palmas Andar–mão fechada
Correr–estalinhos Correr–mão aberta

“membros superiores 
em ângulo recto”

“está atenta aos sinais 
sonoros e visuais”

Alongar os músculos
anteriormente

solicitados.

Realizar exercícios de flexibilidade como:
- sentados costas com costas, passam a bola com as

duas mãos, pelos lados do corpo;
- flexão do tronco à frente, com membros inferiores

afastados e depois unidos (de pé e sentado);

“mantêm a posição 
durante algum tempo”

P
A

R
T

E

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L

25’

Desenvolver a
capacidade condicional

–força.

Realizar 2 séries de:

10 abdominais; 10 flexões de braços; 10 lombares;
10 elevações dos membros superiores e inferiores.

(esquerdo e direito - um de cada vez)
intercalados com alguns exercícios de relaxamento.

“concentra-te no
exercício”

“fica atenta ao ritmo”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’ Retorno à calma.

Realizar exercícios de relaxamento. Realizar expirações
e inspirações com movimentos de circundunção dos

membros superiores.
Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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superiores, o que a obriga a deitar-se por completo e a levantar novamente,

exigindo assim um maior esforço.



O Desenvolvimento dos Padrões Motores Básicos, num Jovem - Adulto
Multideficiente, com base num Programa Individualizado de Actividade Física.

LXXIII

Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

A utente, tem vindo a revelar uma maior capacidade cardiovascular,

realizando, sem grandes dificuldades um percurso de cerca de 100 a 150 m,

sem necessitar de parar.

Tal como foi referido na sessão anterior, quando se realizam corridas por

tempo, a utente parece sentir-se mais cansada, parando assim, muitas vezes.

Mas o mesmo não tem acontecido, quando lhe é pedido para começar a correr

num determinado local e terminar em outro. Assim, acabamos por planear o

tempo de corrida, mas é-lhe apenas transmitido a distância a percorrer. Além

disso, parece ter mais sucesso quando realiza a corrida sozinha, talvez por não

poder conversar, e não se distrair tanto.

Posteriormente esteve a pontapear bolas de diferentes tamanhos, em

direcção a sinalizadores, que se encontravam dispersos pelo ginásio.

Inicialmente apresentou alguma falta de concentração, que depois veio a

melhorar, tendo por isso melhores resultados no derrube dos sinalizadores. E

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 23 Data: 29.03.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 11 - 12 h
Duração: 1h

Material: sinalizadores (mecos),
colchão, bolas de diferentes tamanhos.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Activar a circulação
sanguínea e desenvolver
o padrão básico motor–

“corrida”.

Andar a passo 5 minutos.
Correr 2 minutos +1 minuto a passo + 2 minutos a correr.

Andar a passo 5 minutos.
Correr 2 minutos +1 minuto a passo + 2 minutos a correr

“membros superiores 
em ângulorecto”
“Mantêm o ritmo”

Desenvolver as
capacidades

condicionais–
flexibilidade e força.

De flexibilidade:
- Flexão do tronco à frente, com membros inferiores

afastados.
- posição de transposição de barreiras.

De força:
- 15 abdominais

- 10 dorsais.

“mantêm a posição 
durante algum
tempo”

P
A

R
T

E

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L

25’

Desenvolver o padrão
motor básico–
“pontapear”.

Pontapear diferentes tipos de bolas, em direcção a
mecos (sinalizadores), dispersos pelo ginásio.

”olha antes para 
onde vais chutar a

bola”
“concentra-te”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’ Retorno à calma. Arrumação do material. “concentra-te no
exercício”
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Multideficiente, com base num Programa Individualizado de Actividade Física.
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para finalizar, a utente recolocou os sinalizadores em locais que ela desejava,

tendo que os derrubar novamente.
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LXXV

Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Nesta sessão, optamos por correr durante pouco tempo (apenas dois

minutos), e mesmo assim, a utente manifestou algum cansaço, parando assim,

algumas vezes.

Após esta parte inicial da sessão, pediu para descansar um pouco,

enquanto era colocado o material.

Nos exercícios seguintes, em que o principal objectivo era desenvolver o

padrão básico motor – “saltar”, a distância entre arcos, foi sendo aumentada, 

com o intuito de a utente realizar um salto mais amplo. Também foi realizada

uma espécie de “jogo sem fronteiras”, em que a partir do momento em que lhe 

foi dito que o tempo estaria a contar, ou seja, que tinha que ser rápida, esteve

mais activa no exercício. A utente neste momento, realiza o movimento com

mais perfeição, utilizando mais o movimento dos braços.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 24 Data: 03.04.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14h30 - 15h30
Duração: 1h

Material: sinalizadores (mecos),
colchão, arcos, banco, bolas.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Activar a circulação
sanguínea e desenvolver
o padrão básico motor–

“corrida”.

Andar a passo, durante 5 minutos.
Correr durante 2 minutos.

Andar a passo durante 3 minutos.
Correr durante 2 minutos.

Andar a passo durante 5 minutos.

“membros superiores 
em ângulo recto”

Desenvolver as
capacidades

condicionais–
flexibilidade e força.

De flexibilidade:
- antepulsão dos membros superiores.

- sentados costas com costas, passam a bola com as
duas mãos , pelos lados do corpo;

- flexão do tronco à frente, com membros inferiores
afastados e depois unidos (de pé e sentado);

De força:
- 10 abdominais.

“mantêm a posição 
durante algum
tempo”

O jogo do “Pântano”, em que se realizam saltos entre os 
arcos (“pedras”) colocados a diversas distâncias, sem 

colocar nenhum apoio fora dos mesmos.

””cuidado para não 
colocares o pé fora”

P
A

R
T

E
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

25’

Desenvolver o padrão
motor básico– “saltar”. 

Jogos sem fronteiras:

O aluno encontra-se numa ponta do ginásio e tem que
ultrapassar obstáculos até chegar à outra ponta, onde

tem alguns objectos que tem que transportar de volta um
a um.

“só um objecto de 
cada vez”

“vai o mais rápido 
possível”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’ Retorno à calma.
Jogar ao Dominó.

Arrumação do material.
“concentra-te no
exercício”
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Posteriormente, foi realizado o jogo do dominó, para lhe conceder um

momento de retorno à calma.



O Desenvolvimento dos Padrões Motores Básicos, num Jovem - Adulto
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LXXVII

Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Como habitualmente começou-se por realizar alguns exercícios de

mobilidade articular e de preparação do organismo para a parte fundamental da

sessão. Após estes, efectuou-se uma caminhada sem tempo limitado,

intercalada com corrida de mãos dadas, (ambos de frente; um de frente e outro

de costas; ambos de costas), sem grandes problemas. Apenas foi visível algum

receio por parte da utente, em correr de costas, que por esse motivo, realizou a

corrida de forma mais lenta.

De seguida, nos “skippings”, baixo, médio e alto, verificaram-se algumas

dificuldades na elevação dos joelhos e na execução da acção de “griffé” ou 

seja, de empurrar o solo com a parte anterior do pé.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 25 Data: 05.04.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 11 - 12 h
Duração: 1h

Material: sinalizadores (mecos),
colchão, bolas de diferentes tamanhos,
cesto.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
em extensão”

Activar a circulação
sanguínea e desenvolver
o padrão básico motor–

“corrida”. 

Andar a passo para a frente, para trás, e de lado.
Correr para a frente de mãos dadas com um colega.

Correr de mãos dadas a um colega, (um para a frente e
outro para trás)

“membros superiores 
em ângulo recto”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Aperfeiçoar a técnica de
corrida.

Realizar: Skipping baixo e médio.
Skipping nadegueiro.

“Membros superiores, 
sempre em ângulo

recto”
“concentra-te no
exercício”

Desenvolver as
capacidades

condicionais–
flexibilidade e força.

Realizar exercícios de flexibilidade como:
- de pé: flexão do tronco à frente e rotação do
tronco.
- afundos frontais.

de força:
- 15 elevações dos membros inferiores e superiores.

“mantêm a posição
durante algum
tempo”

P
A

R
T

E

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L

25’

Desenvolver o padrão
motor básico– "agarrar” 

e “lançar”.

Jogo 1x1: em que quem deixar a bola cair ao chão,
enquanto realiza passes entre si, tem de deitar no chão e

voltar a levantar.

Lançar a bola para um cesto, (caixa), e depois para uma
saca, ou algum recipiente mais pequeno.

“agarra bem a bola”

“não deixes cair a 
bola”

“concentra-te”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’ Desenvolver a noção
corporal.

Realizar o jogo do espelho.
Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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LXXVIII

Nas elevações dos membros inferiores, também apresentou algumas

dificuldades em elevar os mesmos.

Nos exercícios onde se pretendia desenvolver os padrões básicos

motores “agarrar” e “lançar”, a utente encontrava-se muito motivada, e também

mais à vontade neste exercício.

Já consegue receber a bola com diferentes direcções e velocidades, não

mostrando receio em a agarrar. Quando lança, também o faz com mais

segurança e controlo.

Por fim o jogo do espelho foi comandado pela utente, realizando esta o

jogo, sem dificuldades e com menos complexos / vergonha do que inicialmente

apresentava.
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LXXIX

Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Neste dia, encontrava-se na instituição uma estagiária de animação

cultural, a realizar actividades de carácter lúdico e desportivo com os utentes.

A utente em questão, também estava a participar, apresentando assim,

já algum cansaço. Daí termos decidido, realizar a primeira parte da aula, tal

como estava planeada, embora com uma ligeira redução do tempo de corrida e

posteriormente realizar actividades lúdicas juntamente com os outros utentes e

a respectiva animadora cultural, tornando-se assim, uma sessão diferente do

habitual.

Sendo assim, ficaram por realizar os exercícios de condição física, que

foram substituídos, pelo jogo do burro, por um jogo de futebol, pelo jogo da

macaca, entre outros.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 26 Data: 10.04.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14h30 - 15h30
Duração: 1h

Material: colchão.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Activar a circulação
sanguínea e desenvolver
o padrão básico motor–

“corrida”.

Alternar corrida com andar a passo. Começar com 3 a
andar a passo e depois 3 minutos a correr. Repete esta

série de exercícios, mais 2 vezes.

“membros superiores 
em ângulo recto”
“mantêm o ritmo”
“levanta mais os pés 

do chão”

Desenvolver as
capacidades

condicionais–
flexibilidade e força.

Realizar exercícios de flexibilidade como:
- dois a dois: colocar tronco na horizontal, realizando

antepulsão dos membros superiores;
- afundos frontais e laterais;

- elevar membros inferiores estendidos para ser
empurrados pelo colega para baixo;

“mantêm a posição 
durante algum
tempo”

P
A

R
T

E
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

25’

Desenvolver a
capacidade condicional

–força.

Realizar 2 séries de:
10 abdominais;

10 flexões de braços;
10 lombares;

10 elevações dos membros superiores e inferiores.
(esquerdo e direito - um de cada vez)

intercalados com alguns exercícios de relaxamento.

“concentra-te no
exercício”

“fica atenta ao ritmo”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’ Retorno à calma.

Realizar exercícios de relaxamento. Realizar expirações
e inspirações com movimentos de circundunção dos

membros superiores.
Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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LXXXI

Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Nesta sessão, a utente apresentou-se um pouco mais cansada do que o

habitual, daí termos tornado a aula, um pouco menos activa. Contudo realizou

a corrida, embora com um número maior de paragens, havendo assim

necessidade de a incentivar mais.

No circuito realizado, o mesmo cansaço levou a que a utente realizasse

o exercício de forma bastante lenta, embora conseguisse controlar a bola.

No jogo 1x1, tinha tendência a enviar a bola muito devagar, o que não

permitia que marcasse golos.

Em suma, devido à predisposição da utente, a aula foi mais calma.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 27 Data: 12.04.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 11 - 12 h
Duração: 1h

Material: sinalizadores (mecos),
colchão, bolas de diferentes tamanhos,

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Activar a circulação
sanguínea e desenvolver
o padrão básico motor–

“corrida”.

Andar a passo, durante 5 minutos.
Correr durante 3 minutos, a um ritmo moderado.

Andar a passo, durante 5 minutos.
Correr durante 3 minutos.

Andar a passo, durante 3 minutos.

“membros superiores 
em ângulo recto”

Desenvolver as
capacidades

condicionais–
flexibilidade e força.

De flexibilidade:
- flexão do tronco à frente;

- posição de transposição de barreira;
- afundos laterais e frontais.

De força:
Em decúbito dorsal, realizar 10 elevações dos membros

inferiores, em extensão e juntos.

“mantêm a posição
durante algum
tempo”

Realizar, um circuito, em que se contornam obstáculos
com uma bola (conduzir com o pé esquerdo e depois

com o pé direito).

“realiza primeiro com 
um pé, e depois com

o outro”

P
A

R
T

E
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

25’

Desenvolver o padrão
motor básico–
“pontapear”. Jogo 1x1: em que cada um tem uma baliza, e tem o

objectivo de defendê-la e marcar os golos na do
adversário.

“não deixes que 
marquem golo na tua

baliza”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’ Retorno à calma.

Realizar exercícios de relaxamento. Realizar expirações
e inspirações com movimentos de circundunção dos

membros superiores.
Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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LXXXII
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LXXXIII

Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Nesta sessão realizou-se a caminhada de 10 minutos e as seguintes

séries de corridas de 2 minutos seguidas de 2 minutos de repouso. Em todas

estas séries, a utente teve necessidade de parar, contudo o número de vezes e

o tempo de paragem, foi diminuindo, conseguindo realizar a última série com

apenas uma paragem.

Posteriormente, na parte da flexibilidade, o exercício com vara teve

bastante sucesso, pois a utente através da realização do mesmo, conseguia

alongar os músculos todos dos membros superiores. Verificou-se uma certa

tendência para flectir os membros superiores, sendo que, neste aspecto foi

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 28 Data: 17.04.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14h30 - 15h30
Duração: 1h

Material: sinalizadores (mecos),
colchão, bolas, cartas, obstáculos.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Activar a circulação
sanguínea e desenvolver
o padrão básico motor–

“corrida”.

Andar a passo durante 10 minutos.
Fartlek de 3 vezes 2’ rápidos + 2’ lentos.

“membros superiores 
em ângulo recto”

Desenvolver as
capacidades

condicionais–
flexibilidade e força.

De flexibilidade:
- com uma vara, agarrada pelas duas mãos, fazer

antepulsão e retropulsão, dos membros superiores.
- passar uma bola por baixo das pernas e fazê-la circular

à volta de todo o corpo.

De força:
- 10 lombares e 10 dorsais.

- 5 exercícios de força superior (flexões de braços).

“mantêm a posição 
durante algum
tempo”

Realizar Step´s (atletismo), passos largos.
Realizar saltos na vertical, com o intuito de alcançar com

a mão um objecto alto;
Realizar saltos na vertical e para a frente, partindo da

posição de cócoras e depois partindo com joelhos semi-
flectidos.

“concentra-te no
movimento”
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25’

Desenvolver o padrão
motor básico– “saltar”.

Jogos sem fronteiras:

O aluno encontra-se numa ponta do ginásio e tem que
ultrapassar obstáculos até chegar à outra ponta, onde

tem alguns objectos que tem que transportar de volta um
a um.

“só um objecto de 
cada vez”

“vai o mais rápido 
possível”
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 10’ Relaxamento Realização de exercícios de relaxamento.
Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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necessário incidir mais até à realização do movimento com os membros

superiores completamente em extensão.

Nos saltos, continuou a esquecer-se um pouco da acção dos membros

superiores, contudo, com a realização de vários exercícios e com diferentes

demonstrações da utilização dos membros superiores no salto, acabou por

perceber e ter menos dificuldades na execução do salto.

Para finalizar, realizaram-se alguns exercícios de relaxamento, com

bola.
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Nesta sessão, a utente conseguiu realizar a corrida sem paragens, uma

vez que o tempo de execução da mesma era reduzido, tendo evoluído

satisfatoriamente, no que diz respeito ao movimento dos membros superiores.

Tem-se vindo a verificar uma certa melhoria, no que diz respeito à parte

da flexibilidade, pois a utente não tem referido queixas e tendo vindo a

conseguir realizar os exercícios com maior amplitude.

Nos exercícios que se realizaram, com o intuito de desenvolver os

padrões motores básicos “Agarrar” e “Lançar”, não apresentou dificuldades, 

realizando-os com sucesso.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 29 Data: 19.04.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 11 - 12 h
Duração: 1h

Material: sinalizadores (mecos),
colchão, bolas.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores
em extensão”
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25’

Activar a circulação
sanguínea e desenvolver
o padrão básico motor–

“corrida”.

Andar a passo, durante 3 minutos.
Correr 2 minutos rápidos + 3 lentos, 1 rápidos + 4 lentos.

Andar 5 minutos, a um ritmo lento.

“membros superiores 
em ângulo recto”

“eleva mais os pés do 
chão”

Desenvolver as
capacidades

condicionais–
flexibilidade.

Realizar exercícios de flexibilidade como:
- dois a dois: colocar tronco na horizontal, realizando

antepulsão dos membros superiores;
- afundos frontais e laterais;

- elevar membros inferiores estendidos para ser
empurrados pelo colega para baixo;

- com as mãos nos ombros um do outro, realizar
saltinhos no mesmo local;

- frente a frente, um empurra o outro, estendendo os
gémeos;

“mantêm a posição
durante algum tempo”

“concentra-te nos
exercícios”

Realizar lançamentos de bola, de pé, e depois sentado,
tentando derrubar os sinalizadores que se encontram em

fila no solo.

“concentra-te
olhando para o
sinalizador que
queres derrubar”
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25’

Desenvolver o padrão
motor básico– “agarrar” 

e “lançar”.
Contra a parede, lançar e receber a bola com as duas

mãos. Não deixes a bola cair ao chão.
“aproveita o impulso 

da parede”

P
A

R
T

E
F

IN
A

L

 10’ Retorno à calma.

Realizar exercícios de relaxamento. Realizar expirações
e inspirações com movimentos de circundunção dos

membros superiores.
Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

Nesta sessão, os exercícios de corrida obtiveram um excelente

resultado, pois a utente, nos momentos de corrida, estava concentrada,

correndo a um bom ritmo e constante, sem nunca necessitar de parar. Neste

exercícios os movimentos dos membros superiores, parecem estar a evoluir.

Quando se realizaram os exercícios de saltos, a utente, mostrou muito

entusiasmo, prevendo mesmo alguns dos exercícios que se iriam realizar. Foi

necessário incidir bastante, na extensão total do corpo, no momento do salto e

no movimento dos membros superiores.

Posteriormente, realizou-se um exercício, em que era necessário

contornar obstáculos com a bola, no qual inicialmente mostrou ter algumas

dificuldades. Porém, após algumas repetições, conseguiu realizar pelo menos

dois percursos sem perder o controlo da bola.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 30 Data: 24.04.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 14h30–15h30
Duração: 1h

Material: sinalizadores (mecos),
colchão, bolas de diferentes tamanhos.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“Membros superiores 
em extensão”

P
A

R
T

E
IN

IC
IA

L

25’

Activar a circulação
sanguínea e desenvolver
o padrão básico motor–

“corrida”.

Andar a passo durante 10 minutos.
Fartlek de 1 minuto rápido e 2 minutos lentos.3 vezes.

“membros superiores 
em ângulo recto”
“mexe mais os 

membros superiores”

Desenvolver o padrão
motor básico– “saltar”.

Realizar Step´s (atletismo), passos largos.
Realizar saltos na vertical, com o intuito de alcançar com

a mão um objecto alto;
Realizar saltos na vertical e para a frente, partindo da

posição de cócoras e depois partindo com joelhos semi-
flectidos.

“concentra-te no
movimento”

Realizar, um circuito, em que se contornam obstáculos
com uma bola (conduzir com o pé esquerdo e depois

com o pé direito).

“realiza primeiro com
um pé, e depois com

o outro”
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Desenvolver o padrão
motor básico–
“pontapear”. Jogo 1x1: em que cada um tem uma baliza, e tem o

objectivo de defendê-la e marcar os golos na do
adversário.

“não deixes que 
marquem golo na tua

baliza”
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 10’ Retorno à calma. Realizar exercícios de relaxamento.
Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”



O Desenvolvimento dos Padrões Motores Básicos, num Jovem - Adulto
Multideficiente, com base num Programa Individualizado de Actividade Física.

LXXXVIII

No final a utente, realizou um jogo de 1x1, ao qual chamou jogo de

futebol, tendo-se divertido imenso. Neste exercício, não mostrou muitas

dificuldades, embora, por vezes não direcciona-se bem o pé, para o local que

pretendia.

Para relaxar, realizaram-se alguns exercícios de relaxamento, tais como

elevação dos membros superiores, em simultâneo com expiração e inspiração.
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Plano de Aula

Comentários da aula/ Observações:

A sessão começou com a realização de uma caminhada de 10 minutos,

ao ar livre, intercalada com minutos de corrida rápida. As melhorias em termos

de capacidade aeróbia e da execução dos movimentos por parte da utente têm

sido bastante significativas. Tem-se mostrado bastante motivada e empenhada

nas tarefas.

Aquando da realização dos exercícios de flexibilidade, a utente não

demonstrou ter dificuldades.

Professor:
Marlene Barros

Sessão n.º 31 Data: 26.04.2007

Local: Ginásio e Exterior Hora: 11h–12h
Duração: 1h

Material: sinalizadores (mecos),
colchão, bolas de diferentes tamanhos.

Parte TP Objectivos
específicos Conteúdos /Descrição do Exercício Palavras - chave

Preparar minimamente o
corpo para os exercícios

seguintes.

Realizar circundunção de membros superiores.
Realizar rotação da cabeça, e da articulação Tibio-

társica.

“membros superiores 
emextensão”
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25’

Activar a circulação
sanguínea e desenvolver
o padrão básico motor–

“corrida”.

Andar a passo, durante 10 minutos.
Correr 1 minuto rápido + 3 lentos, 1 rápidos + 3 lentos.

Andar 5 minutos, a um ritmo lento.

“membros superiores 
em ângulo recto”
“levanta mais os pés 

do chão”

Desenvolver as
capacidades

condicionais–
flexibilidade.

Realizar exercícios de flexibilidade como:
- dois a dois: colocar tronco na horizontal, realizando

antepulsão dos membros superiores;
- afundos frontais e laterais;

- elevar membros inferiores estendidos para ser
empurrados pelo colega para baixo;

- com as mãos nos ombros um do outro, realizar
saltinhos no mesmo local;

- frente a frente, um empurra o outro, estendendo os
gémeos;

“mantêm a posição
durante algum tempo”

“concentra-te nos
exercícios”

Jogo 1x1: em que quem deixar a bola cair ao chão,
enquanto realiza passes entre si, tem de deitar no chão e

voltar a levantar.

Lançar a bola para um cesto, (caixa), e depois para uma
saca, ou algum recipiente mais pequeno.

“agarra bem a bola”

“não deixes cair a 
bola”

“concentra-te”P
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Desenvolver o padrão
motor básico– “agarrar” 

e “lançar”.

Realizar o jogo do “burro”, em que a bola sempre que 
cair ao chão, leva a que se construa a palavra “burro”.

“agarra bem a bola”

“não deixes cair a 
bola”
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 10’ Retorno à calma.

Realizar exercícios de relaxamento. Realizar expirações
e inspirações com movimentos de circundunção dos

membros superiores.
Arrumação do material.

“concentra-te no
exercício”
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No primeiro jogo 1x1, no qual, caso a bola caísse ao chão, era

necessário “deitar-se no chão” e só depois recomeçar o jogo, a utente divertiu-

se bastante, a exemplo de outras sessões, onde este exercício se realizou.

No que diz respeito aos padrões motores básicos “agarrar” e “lançar”, 

não teve dificuldades e parece-nos realizar os gestos de forma mais correcta.

Em todos os outros jogos, realizados com o intuito de desenvolver os

padrões motores anteriormente referidos, a utente teve bastante sucesso,

conseguindo mesmo direccionar correctamente a bola para o alvo de

dimensões reduzidas.

No final, no “jogo do Burro”, outro utente da instituição quis participar , o 

que de certa forma tornou o exercício mais dinâmico e divertido.


