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RESUMO 

 

O presente estudo pretendeu avaliar o desenvolvimento da 

psicomotricidade de uma aluna com Paralisia Cerebral (PC) com base na 

aplicação de um programa de Adaptação ao Meio Aquático.  

Trata-se de um Estudo de Caso de natureza descritiva tendo por base 

uma aluna com 11 anos com Diplegia e Ataxia.  

Os instrumentos de avaliação utilizados foram: a Bateria Psicomotora 

de Fonseca (1992) e o Documento Normativo de Adaptação ao Meio Aquático 

das aulas de Prática Pedagógica da disciplina de Didáctica do Desporto I – 

Natação da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (2005).  

Os resultados foram obtidos através da comparação dos dois momentos 

de avaliação (antes e depois da aplicação do programa). 

O programa teve a duração de cinco meses, com sessões semanais de 

sessenta minutos cada. 

Com este trabalho concluímos que o programa implementado diferiu 

em função dos diferentes componentes de avaliação (factores psicomotores). 

Nos factores da Tonicidade, da Noção do Corpo, da Estruturação Espácio- 

Temporal, da Praxia Fina os resultados obtidos revelaram realizações 

completas, adequadas e controladas. A Lateralização passou a ter uma 

realização perfeita, precisa, económica e controlada. Melhorou na Praxia 

global ao nível de realização mas, continua a manifestar realização fraca, com 

dificuldades de controlo, revelando sinais desviantes, Os resultados obtidos 

mostraram que a Equilibração foi o factor que não apontou evolução, 

verificando-se, no entanto, uma cotação maior na imobilidade. Os resultados 

parecem sugerir que a prática de um programa de Adaptação ao Meio 

Aquático poderá contribuir para a melhoria do padrão psicomotor de crianças 

com PC.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ACTIVIDADE FÍSICA; ADAPTAÇÃO AO MEIO 

AQUÁTICO; PARALISIA CEREBRAL; PSICOMOTRICIDADE.
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ABSTRACT 

 

This study aims to evaluate the development of psychomotricity of a 

student with Cerebral Palsy (CP) based on the implementation of a program of 

adaptation to the aquatic environment. 

This is a descriptive case study of a eleven year-old student with diplegia 

and ataxia. 

 The instruments of evaluation used were: a Battery of Psychomotor 

Fonseca (1992) and the Normative Document for the Adaptation in the 

Classroom to the aquatic environment, teaching the subject of Didactics of 

Sport I - Swiming School of Sport, University of O´Porto (2005). 

 The results were obtained by comparing the two moments of evaluation 

(before and after implementation of the program). 

 The program fasted for five months and the student-attended it once a 

week in sessions of sixty minutes. 

 With this work we can conclude that the program which was 

implemented showed some differences depending on the several items 

evaluation (psychomotor factors, concerning the Tonicity, Concept of Body, 

Structure of Space-Time, the Praxis Fine. The results revealed complete 

achievement, appropriate and controlled. The lateralization had a perfect 

achievement, and economic controlled. Praxis improved in the overall level of 

achievement, but still expresses low achievement, with problems of control, 

showing deviant signs. The results showed that the Balancing was not the 

factor that showed evolution. There is however better results in immobility. The 

results seem to suggest that the practice of a program of adaptation to the 

aquatic environment can provide an improvement of the standard of children 

with psychomotor PC. 

 

 

KEY WORDS: PHYSICAL ACTIVITY;ADAPTATION TO THE AQUATIC 
ENVIRONMENT; CEREBRAL PALSY; PSYCHOMOTRICITY.  



 

 



 

XIX 

RÉSUMÉ 

 

Cette étude vise  évaluer le développement de la psychomotricité d´une 

éléve atteint de paralysie cérébrale (PC) sur la base de la mise en œuvre d'un 

programme d'adaptation à l'environnement aquatique. 

 Il s'agit d'une étude de cas, un  étude descriptive ayant comme base un 

étudiant de 11 ans avec diplégie et de l'ataxie. 

 Les instruments d'évaluation utilisés ont été: d'une Batterie de 

Psychomotricité Fonseca (1992) et le Document Normatif pour l'Adaptation au 

Milieu Aquatique de coms de Pratique Pédagogique de la discipline de 

Didactique du sport I - Natation  de l´Ecole de de Sport, de l'Université de Porto 

(2005).  

Les résultats ont été obtenus en comparant les deux moments 

d'évaluation (avant et après la mise en œuvre du programme).  

Le programme a eu la duration de cinq mois et l'éléve a assisté á une 

fois par semaine à des sessions de soixante minutes. 

 Avec ce travail, nous pouvons conclure que le programme mis en œuvre  

a diverge en function des différentes composantes de l'évaluation (facteurs 

psychomoteurs). Dans les facteurs liés à  la Tonicité, de la Notion du Corps, de 

Structuration  déspace-temps natation de la Praxis Fina, les résultats obtenus 

ont montré des réalisations complète, appropriée et controlées.  

La latéralisation  est passé á une réalisation parfaite, precise, 

économique controlée. Elle a amélioré dans la Praxis  Globale au niveau de la 

réalisation, mais continue á manifester un réalisation faible, avec des 

problémes de contrôle, présentant des signaux déviants. Les résultats  

obteneus ont montré que l'équilibre a été le facteur qui montre l'évolution, se 

vérifiant cependant une  cotisation plus elévée dans límmobilité. 

Les résultats semblent indiquer que la pratique d'un programme 

d'Adaptation à l'environnement Aquatique peut contribuer à améliorer le niveau 

psychomoteur d'enfants avec PC. 

 
MOTS CLÉS: ACTIVITÉ PHYSIQUE,ADAPTATION L'ENVIRONNEMENT 
AQUATIQUE, LA PARALYSIE CÉRÉBRALE; PSYCHOMOTRICITÉ;
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1. INTRODUÇÃO 

 

A designação de Paralisia Cerebral (PC)  pode ser definida como sendo 

uma desordem permanente mas não imutável, que afecta uma ou várias áreas 

do cérebro, antes que o seu crescimento e desenvolvimento estejam completos 

suscitando perturbações na actividade reflexa, no controlo do tónus muscular e 

no próprio movimento (Silva, 1991). 

A (PC) apresenta como característica principal a falta de controlo sobre 

os movimentos, por modificações adaptativas do comprimento muscular e em 

alguns casos, resultando em deformidades ósseas. Além disso, como a doença 

acontece num período acelerado do desenvolvimento da criança, o processo 

de aquisições pode ser comprometido. (Mancini et al., 2002; Calcagno et al., 

2006). 

Alves (2000), refere que a pratica regular da (AF), é associada por 

todos nós ao desporto saúde, alegria e qualidade de vida. Esta prática traz 

inúmeras vantagens nomeadamente para os indivíduos portadores de algum 

tipo de deficiência. Menciona ainda que estão afastadas do pensamento 

actual, opiniões que contrariam o acesso dos deficientes à prática desportiva. 

Uma das soluções para o problema passa por levar as pessoas a aderirem 

algo que lhes proporciona estes bens tão escassos. 

Alves (2000), refere que a pratica regular da (AF), é associada por 

todos nós ao desporto saúde, alegria e qualidade de vida. Esta prática traz 

inúmeras vantagens nomeadamente para os indivíduos portadores de algum 

tipo de deficiência. 

O desenvolvimento geral da criança com PC pode ser estimulado pela 

actividade aquática, pois dentro da água o movimento é facilitado pela acção 

das suas propriedades actuando sobre o seu corpo quando em imersão 

(Gutierres Filho, 2003).  

O contacto com um novo ambiente permitirá a modificação de acções de 

acordo com as características de seus corpos e dos seus níveis de habilidade, 

com regulação e ajustes contínuos do espaço, da velocidade e da força 

(Monteiro, 2006). 
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Segundo Gomes (1995), nadar é deslocar-se equilibradamente no meio 

aquático, sem nenhum apoio. Em consequência das aprendizagens realizadas, 

aumentam a confiança e a segurança, a autonomia, permitindo à pessoa uma 

afirmação do mundo que a rodeia.  

O estudo que agora se apresenta pretende avaliar os resultados da 

psicomotricidade numa criança com PC com base na aplicação de um 

programa de Adaptação ao Meio Aquático. 

De acordo com Fonseca (1980), a psicomotricidade é uma abordagem 

recente do corpo e da motricidade humana, cujo objectivo se concentra no 

sujeito humano total e nas suas relações com o corpo, sejam elas 

integrativas, emocionais, simbólicas ou cognitivas. Assegura ainda que a 

psicomotricidade se propõe a desenvolver as faculdades expressivas do 

sujeito, assumindo uma dimensão educacional e terapêutica originais, com 

objectivos e meios próprios. 

Ter a oportunidade mediante a prática psicomotora, de viver a escola 

através do corpo, faz com que a escola deixe de ser apenas um local de 

transmissão de conhecimentos e passe a ser um lugar de comunicação e 

criação para a criança. O corpo, permite à criança o desenvolvimento da  

aprendizagem como um todo que integra as componentes afectivas, 

cognitivas e motoras (Fernández- Marcote, 2002; Ríos Hernandez, 2003). 

Sabendo que os alunos com PC estão afectados nas suas capacidades 

de aprendizagem e que as suas realizações constituem um reportório limitado, 

pretendemos verificar se, alargando o leque das suas experiências sensoriais 

através de um programa de actividades da adaptação ao meio aquático, se 

repercute na melhoria dos factores psicomotores Tonicidade, Equilibração, 

Lateralização, Noção do Corpo, Estruturação Espácio-temporal, Praxia Global 

e Praxia Fina. 

 

O nosso estudo encontra-se estruturado da seguinte forma: 
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 Capítulo I- Introdução, constitui-se como uma descrição sucinta do 

estudo, focando os aspectos essenciais do mesmo, a sua pertinência, os 

seus objectivos e a sua estrutura; 

 

 Capítulo II- A Revisão da Literatura – Aborda quatro temas fulcrais para 

a realização e compreensão o nosso trabalho - Paralisia Cerebral, 

Actividade Física, Psicomotricidade, Adaptação ao Meio Aquático; 

 
 Capítulo III- Objectivos - Apresentamos os objectivos do trabalho sendo 

estes subdivididos em objectivo geral e objectivos específicos e as 

hipóteses que nos propomos atestar; 

 
 Capítulo IV- Material e Métodos – Descrevemos o plano de estágio, o 

tipo de estudo, a caracterização da amostra e os procedimentos 

metodológicos; 

 

 Capitulo V- Apresentação e Discussão dos Resultados - Contém a 

apresentação dos principais resultados do nosso estudo e sua 

discussão; 

 
 Capítulo VI- Conclusões - De forma sucinta apresentam-se as 

principais conclusões do trabalho, reportando-se aos objectivos e 

hipóteses formuladas; 

 
 Capítulo VII- Sugestões - Apresentamos as sugestões que poderão ser 

utilizadas para futuros trabalhos; 

 

 Capítulo VIII- Revisão da Literatura - contém as referências 

bibliográficas da literatura consultada para a fundamentação deste 

estudo; 

 
 Por fim, os Anexos que são constituídos pelos documentos que nos 

auxiliaram na realização deste trabalho. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1-PARALISIA CEREBRAL 

 

2.1.1- DEFINIÇÃO E CONCEITO 

 

Para Bobath (1989), a Paralisia Cerebral (PC), é uma sequela de uma 

agressão encefálica, que se caracteriza por um transtorno persistente, da 

postura e do movimento do sujeito, uma agressão não progressiva, mas 

geralmente mutável. Em muitos casos a inteligência do portador é normal, a 

não ser que a lesão tenha afectado áreas responsáveis pelo pensamento ou 

pela memória 

De acordo com Andrada (1997), a PC é uma condição que abrange um 

grupo de incapacidade ou disfunção neuromotora, muitas vezes alterável, 

mas não progressiva, que decorre de uma lesão nos estádios precoces do 

desenvolvimento da criança. 

Segundo Nielsen (1999), “A designação de PC engloba um conjunto de 

desordens caracterizadas por disfunções de carácter neurológico e muscular 

que afectam a mobilidade e o controlo muscular. O termo cerebral reporta-se 

às funções do cérebro e o termo paralisia às desordens de movimento ou de 

postura”. (p. 95) 

Segundo Machado (1981), o sistema nervoso dá vida a todas as partes 

do corpo, existindo uma relação entre o organismo e o meio. São conduzidos 

por Neurónios sensitivos do cérebro através da medula ou tronco encefálico e 

levados a todos os receptores do corpo, desta forma, a coordenação de todos 

os movimentos do corpo é feita pelo cérebro. No caso do portador de PC, 

esses estímulos foram de alguma forma bloqueados, causando aos seus 

portadores sequelas, como ausência de coordenação motora, dificuldades na 

fala, em alguns casos paraplegias, tetraplégicas, e assim sucessivamente. 

Para Silva (1991), a PC pode ser definida como sendo uma desordem 

permanente, mas não imutável, que afecta uma ou várias áreas do cérebro, 

antes que o seu crescimento e desenvolvimento estejam completos, 
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suscitando perturbações na actividade reflexa, no controlo do tónus muscular 

e no próprio movimento. 

Na opinião de Cahuzac (1985), citado por Muñoz, Blasco e Suárez 

(1997), a PC é uma “desordem permanente e não imutável da postura e do 

movimento, devida a uma disfunção do cérebro antes que o seu crescimento 

e desenvolvimento estejam completos” (p. 293). 

Rodrigues (1998), utiliza a designação Disfunção Motora de Origem 

Intracraniana (DMOIP). Esta  

Esta definição situa-se no âmbito mais geral da disfunção a deficiência 

motora originada, salienta o carácter e proveniência obrigatoriamente 

intracraniano da lesão e salienta a circunstância dela ter sido adquirida entre 

a vida intra-uterina e os primeiros anos de vida. 

 

O mesmo autor identifica quatro pressupostos na definição de PC: 

 

 Causada por um defeito, lesão ou disfunção do cérebro; 

 Desordem permanente, não imutável, logo sujeita a melhoria; 

 Perturbação predominantemente motora, não estando directamente 

relacionada com o nível mental dos alunos; 

 Pode não estar associada a nenhuma etiologia específica; 

 

Atendendo a  todo este conjunto de aspectos consideramos fundamentais 

na definição da Paralisia Cerebral quatro aspectos que a seguir referimos: 

 

a)   Verifica-se num cérebro em desenvolvimento e crescimento e com 

características de plasticidade; 

b)   É provocada por lesão numa ou em mais áreas do cérebro, sendo a 

localização e extensão da lesão determinantes no tipo e nível das 

manifestações patológicas; 

c)  As desordens estabelecidas são permanentes, mas não imutáveis, 

permanecendo ao longo de toda a vida, afectando o 
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desenvolvimento das condições físicas, psicológicas e sociais do 

indivíduo. 

d)  Provoca um transtorno motor que pode associar-se a outros de 

diversa ordem (e.g. atraso mental, emocionais, sociais, percepção, 

persistência de reflexos primitivos, desordens convulsivas. 

 

2.1.2- RESENHA HISTÓRICA 

 

Segundo Souza e Ferraretto (2001), a Paralisia Cerebral foi descrita 

pela primeira vez em 1843 por um ortopedista inglês chamado William John 

Litlle como uma rigidez espástica.  

Em 1862, publica um estudo sobre a “rigidez dos membros de uma 

criança recém nascida”, motivo pelo qual durante algum tempo a PC ter sido 

chamada de doença de Little ou mal de LIttle (Inrgam, 1984). 

O mesmo autor em 1862, William Little, citado por Nielsen (1999), 

afirmou que “os espasmos e a deformidade associados à PC se ficavam a 

dever a hemorragia cerebral resultante de trauma ocorrido no processo de 

nascimento” (p. 95). 

O termo "Paralisia Cerebral” aceite universalmente foi introduzido por 

Freud (1983), após o estudo da síndrome de Little.  

Em 1987, Sigmund Freud, acreditava que a causa da PC pudesse 

estar também relacionada com agressões ocorridas na fase pré-natal (desde 

a concepção até à altura do parto) pois muitas crianças com PC apresentam 

para além das alterações motoras, outros problemas tais como atraso mental, 

convulsões e distúrbios visuais. No entanto, durante anos as ideias 

defendidas por este autor não foram aceites nem valorizadas.  

 Nielsen (1999), afirmou que “os espasmos e a deformidade 

associados à paralisia PC se ficavam a dever a hemorragia cerebral 

resultante de trauma ocorrido no processo de nascimento” (p. 95). 
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2.1.3- ETIOLOGIA 

 

Actualmente, sabe-se que este tipo de patologia atinge o cérebro 

durante o seu período de desenvolvimento. Por esta razão, pode-se admitir 

que esta lesão poderá acontecer antes, durante ou depois do parto. 

No que concerne à etiologia da PC esta apura-se pelo momento de 

desenvolvimento neurológico em que actua, ou pelo momento em que a lesão 

sucede. 

A etiologia da  PC é provavelmente multifactorial (Hagberg, 1978 cit. 

por Andrade, 1986), existindo a possibilidade de ocorrência durante os 

períodos pré (lesão ocorre durante a gestação), peri (lesão ocorre durante o 

parto) ou pós-natal (lesão ocorre após o nascimento) (Rodrigues, 1987). 

Cahuzac (1985), citado por Muñoz, Blasco e Suárez (1997), refere que 

a PC resulta quando a lesão do cérebro em desenvolvimento ocorre durante a 

gestação ou o processo de parto: 85% dos casos podem ser atribuídos às 

influências durante essas épocas críticas e os restantes 15% podem ser 

atribuídos a influências posteriores ao nascimento da criança, mas durante os 

primeiros anos de vida, quando o cérebro ainda está em desenvolvimento 

rápido. Isso é o chamado défice adquirido.   

Se muitas crianças com PC conseguem pelos seus próprios meios ou 

com algumas tecnologias de apoio explorar autonomamente o seu meio 

ambiente, outras não o conseguem fazer cabalmente sem a ajuda humana. 

A Associação Médica Americana, citada por Nielsen (1999), afirma 

que: 

“…90% dos casos de paralisia cerebral ocorrem antes do parto ou 

durante o mesmo. Qualquer lesão provocada no cérebro pode resultar em 

paralisia cerebral. Entre as suas causas incluem-se: infecção materna com 

rubéola, ou quaisquer outras doenças víricas que se manifestem durante a 

gravidez; parto prematuro; falta de oxigenação da criança devido a separação 

prematura da placenta; posicionamento inadequado do bebé no momento do 

parto; trabalho de parto demasiado prolongado ou demasiado abrupto e 

problemas com o cordão umbilical. A paralisia cerebral pode ainda estar 
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associada ao RH ou ao grupo sanguíneo (ABO) dos pais, a microrganismos 

que atacam o sistema nervoso central do recém-nascido ou à falta de 

cuidados pré-natais adequados.” (pp. 95-96). 

Uma vez apresentados os principais problemas inerentes à etiologia da 

paralisia cerebral que contempla, conforme vimos, um número diversificado 

de causas que podem intervir, segundo Muñoz, Blasco e Suárez (1997, p. 

294), durante os períodos pré-natal (50%), peri-natal – momento do parto - 

(33%) e pós-natal (10%), podendo ainda existir outras causas (7%), 

procurámos classificar os diferentes tipos existentes. 

Ver gráfico 1 e Quadro 1, abaixo assinalados 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Proporções de análise sobre a etiologia da Paralisia 

Cerebral (Adaptado de Muñoz, Blasco e Suárez, 1997) 

 
Quadro 1- Causas conhecidas seleccionadas da paralisia cerebral (Adaptado 

de Muñoz, Blasco e Suárez, 1997). 

Pré-natais Peri-natais Pós-natais 

Genéticas 

Vírus: 

Herpes 

Citomegalovírus 

Rubéola 

Infecções: 

Toxoplasmose 

Prematuridade 

Baixo peso ao 

nascimento 

Icterícia grave 

Hemorragia 

intraventricular 

Desnutrição 

Infecção 

Trauma 

Acidente de 

automóvel 

Espancamento 

infantil 

Síndrome do bebé 

50%
33%

10%
7%

Pré-natais Peri-natais Pós-natais Outros
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Hemorragias 

cerebrais; 

Metabolismo e 

Défice de alimentação 

materna. 

Fármacos e Drogas: 

Álcool 

Fármacos 

prescritos ou não com 

efeitos teratogénicos 

Asfixia: 

Trabalho de parto 

prolongado 

Anoxia 

Apresentação 

pélvica 

Prolapso de 

cordão umbilical 

sacudido 

Asfixia 

Traumatismo 

craniano 

Quase afogamento 

Paragem cardíaca 

Acidente vascular 

cerebral 

Tumor cerebral 

Exposição ao 

chumbo 

Trombose 

Anemia falciforme 

 

 

2.1.4- CLASSIFICAÇÃO NOSOLÓGICA 

 

Constatámos que esta classificação difere de acordo com os diferentes 

autores estudados. Assim, enquanto uns assentam, sobretudo, no tipo de 

movimento anormal, outros centram a sua atenção em torno dos membros 

afectados e, outros ainda, estabelecem uma classificação mista. 

Fundamentalmente, existem três tipos nosológicos de PC: a Espástica; 

Atetóide ou Atetósica e a Atáxica (Nielsen, 1999, p. 96) e Muñoz, Blasco e 

Suárez (1997, p. 295). 

a) Espástica - Este tipo de paralisia é o mais comum e indica-nos a 

existência de lesão no sistema piramidal que tem a seu cargo a realização 

dos movimentos voluntários pelo que se caracteriza pela apresentação de 

rigidez nos músculos, que se encontram contraídos e resistentes ao 

movimento, ou seja, com um aumento da tonicidade muscular. 



 

13 

A Espasticidade pode ser definida como hipertonia (maior resistência 

ao estiramento passivo que pode ser dependente da velocidade), 

hipersensibilidade aos estímulos sensoriais, reflexos tendinosos profundos 

hiperactivos e postura ou movimento anormal dos membros. 

A parte inferior das pernas pode ser submetida a movimentos laterais e 

a criança é capaz de cruzar as pernas a nível dos tornozelos. Porém, o 

movimento é sempre lento uma vez que os músculos estão contraídos e, por 

isso mesmo, por vezes os calcanhares não tocam no chão o que obriga a 

caminhar na ponta dos pés. É usual o recurso a terapia física, a aparelhos de 

gesso e/ou a cirurgia ortopédica, que pode ajudar a suavizar estes problemas. 

Segundo Muñoz, Blasco e Suárez (1997), “a persistência da 

hipertonicidade na criança provoca posturas incorrectas que, embora com 

carácter mutável, podem evoluir no tempo até se converterem em 

deformidades fixas ou contracturas” (p. 296) 

 

b) Atetóide ou Atetósica – Caracteriza-se por movimentos 

involuntários das partes do corpo afectadas, quer sejam faciais, das mãos ou 

outros. A língua pode descair, saindo da cavidade bucal e a criança pode não 

conter a saliva. Relativamente ao corpo, este pode produzir movimentos 

súbitos, bruscos e ondulatórios que podem ser, indevidamente, considerados 

instáveis a nível mental ou emocional. 

A criança com atetose é caracterizada pelo tónus muscular flutuante 

em todo o corpo, inclusive a face. A criança tende a ter movimentos 

involuntários e movimenta-se de um extremo da amplitude de movimentos 

para outro, usando um padrão de movimento contorcido. 

A atetose pode desenvolver-se depois de hipotonicidade no recém-

nascido. 

Segundo Folley (1983 cit por Rodrigues, 1998), a atetose, é 

considerada uma perturbação não progressiva mas evolutiva, decorrente de 

uma lesão nos gânglios da base do encéfalo, caracterizada por disfunção  de 

dos movimentos posturais , movimentos involuntários desritmados e disartia , 
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manifestando-se pela sensação de comprometimento dos movimentos 

Oculares e às vezes da inteligência. 

(Campbell, 1995).  

 

c) Atáxica – Este tipo de paralisia envolve a falta de equilíbrio, de 

coordenação e de percepção dimensional. A criança pode oscilar, quando se 

encontra de pé, e pode ter uma certa dificuldade em manter o equilíbrio pelo 

que, ao caminhar, afasta os pés para evitar quedas. 

Embora a ataxia não esteja directamente relacionada com o tónus 

muscular e sim com as reacções de equilíbrio, às vezes é usada como um 

termo descritivo para classificar a PC. A criança com ataxia é quase sempre 

hipotónica e a criança com paralisia cerebral atáxica apresenta instabilidade 

de movimento. 

A gravidade de todos estes tipos de PC é determinada por uma escala 

que varia entre ligeira e severa. 

Segundo a Associação Médica Americana (citada por Nielsen, 1999), 

“Cerca de 75% dos indivíduos que têm paralisia cerebral apresentam 

deficiência mental, tendo um QI inferior a 70. As excepções são importantes, 

dado que alguns indivíduos que são afectados por paralisia cerebral do 

primeiro e do segundo tipo são extremamente inteligentes” (pp. 96-97).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Ataxia é um quadro motor de Paralisia Cerebral que resulta no 

distúrbio do controlo do movimento voluntário, causado pela dissenergia 

muscular. A PC do tipo atáxico é resultado de uma lesão no cerebelo. O 

Fig. 1: Classificação nas três grandes classes, referindo a presumível área 
afectada (Vila Real e Teixeira, 2002)

ATÁXIA

ATETÓIDE ou ATETÓSICA 

ESPÁSTICA 
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cerebelo possibilita a execução motora com coordenação, permitindo uma 

acção muscular rápida e precisa, esta lesão vai então originar alguma 

descoordenação de movimentos devido ao transtorno da função motora (Miller 

e Clarck, 2002). 

Muitas vezes só se reconhece a ataxia quando a criança aprende a 

caminhar. A Criança com ataxia pode tropeçar na tentativa de compensar com 

as pernas e os braços a perda do equilíbrio. A criança com ataxia é muitas 

vezes é intitulada como tendo disartria Cerebral (Bobath, 1989). 

 

 

2.1.5- CLASSIFICAÇÃO TOPOGRÁFICA 

 

Esta classificação baseia-se na localização das lesões nas diferentes 

áreas do Sistema Nervoso Central que podem afectar diferentes partes do 

corpo do ponto de vista motor. 

 

Segundo Bobath (1984), podemos designá-las por: 

 Monoplégia ou Monoprésia – afecta só um membro, normalmente é o 

superior. 

 Hemiplégica ou Hemiparésia - membro superior e inferior do mesmo 

lado afectados. Segundo Bobath (1984), a etiologia deste caso pode 

estar associada ao trabalho de parto demorado, à prematuridade e a 

asfixia durante o nascimento. De acordo com Aicardi (1998) Cerca de 

70 a 90% das situações ocorrem durante o período peri-natal. 

Bobath (1990), refere que as primeiras alterações se observam por 

volta do quarto mês de idade, manifestada por preferência unilateral 

dos objectos, sendo o crescimento do lado menos afectado superior ao 

lado contrário. A gravidade do déficet motor pode não ser reflexo do 

grau de perda sensorial. Normalmente é crianças  são do tipo 

espástico. 
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De acordo com Perlestein (1954) e Churchill (1968), citados por 

Bobath (1984), na infância o lado direito é mais desenvolvido, facto que se 

atribui à posição occipital esquerda mais frequente do bebé no 

nascimento. 

 Praplegia ou Paraplésia – membros inferiores afectados. 

 Diplégia – todo o corpo afectado, embora a parte mais afectada 

seja a metade inferior. 

O controlo da cabeça, dos braços e mãos é geralmente pouco 

afectado, podendo a fala ser normal. A maioria das crianças fica de pé e 

consegue caminhar na ponta dos pés. 

Também para Bobath (1989), a Diplégia caracteriza-se por um 

comprometimento bilateral dos quatro membros com predomínio dos 

inferiores, verificando-se um ligeiro envolvimento dos membros superiores, 

podendo esse envolvimento ser assimétrico. Embora todo o corpo seja os 

braços são menos afectados do que as pernas. 

 

 Triplégia – três membros afectados, normalmente os dois 

membros inferiores e um superior (Bobath, 1984). 

 Quadriplégia ou Tetraparésia – todo o corpo é afectado e o 

controlo da cabeça é deficiente. Dificuldades na alimentação, 

fala e articulação. É associada aos tipos mais graves. Esta 

criança é muito insegura, é incapaz de se movimentar 

eficazmente ou de se ajustar às mudanças de postura, não 

consegue manter ou recuperar o equilíbrio (Bobath ,1984). 
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Fig.2 – Classificação baseada na topografia (Vila Real e Teixeira , 2002) 

 

 

2.1.6- CLASSIFICAÇÃO BASEADA NO GRAU 

 

Segundo Muñoz, Blasco e Suárez (1997), tanto a comunicação como a 

mobilidade, dependendo do seu grau de severidade, podem ser: 

 

� Leve – uma só descoordenação é apresentada ao nível dos 

movimentos finos. É autónoma no caminhar mas pode 

apresentar algumas dificuldades de equilíbrio ou coordenação. 

Linguagem compreensível, com alguns problemas na 

articulação. 

 

� Moderada – quando apresenta descoordenação de movimentos 

finos e grossos. Caminha, mas necessita de ajuda parcial, 

apresenta graves problemas de pronunciação, sendo a 

linguagem afectada. 

 

� Severa – quando a criança está incapacitada para executar 

actividades da vida diária tais como: caminhar (precisa de 

cadeira de rodas), usar as mãos, utilizar linguagem inteligível. 
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2.1.7- PROBLEMAS ASSOCIADOS 

 
De acordo Andrada (2001), a PC, é caracterizada por uma incapacidade 

no controlo motor. 

O grau da implicação do SNC, depende da zona do cérebro afectada e 

do um ou mais destes aspectos podem ocorrer associados a PC: 

 

 Espasmos musculares; 

 Epilepsia, convulsões; 

 Problemas nas áreas sensitiva e perceptiva; 

 Atraso no crescimento/ desenvolvimento; 

 Problemas de comportamento /emocionais; 

 Problemas no desenvolvimento intelectual; 

 Problemas de aprendizagem; 

 Problemas de linguagem; 

 Problemas de atenção; 

 Problemas de visão. 

 

 

2.2- ACTIVIDADE FÍSICA 

 

De acordo com a Organização Mundial de saúde (OMS), (2002), a 

actividade física contempla todos os movimentos do corpo que conduzem à 

libertação de energia. Desde dançar, limpar a casa, subir uma escada. Numa 

palavra movimentar! 

De acordo com Leite (2005), Actividade Física e Desporto são 

conceitos diferentes. 

 A Actividade Física é tudo o que implica movimento, força ou 

manutenção da postura corporal contra a gravidade e que se traduz no 

consumo de energia. Desta forma pode-se praticar actividade física sem 
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praticar desporto. Praticar desporto surge como uma opção, mas ser activo 

surge como uma necessidade. 

 

 O desporto implica regras, competição, jogo, nem que seja apenas por 

recreação ou lazer. Pode-se dizer que nem todos os desportos implicam 

actividade física, como é o caso do xadrez. No entanto nem toda a actividade 

física implica prática do desporto. 

 
 

 A AF contribui para o desenvolvimento de todas as áreas da 

personalidade, desta forma não se deve resumir ao desenvolvimento físico, 

mas contribuir para o desenvolvimento emocional, cognitivo e social do 

indivíduo. (Dias Lucea, 1999) 

 

 

2.2.1- BENEFÍCIOS DA ACTIVIDADE FÍSICA  

 

Abordaremos neste ponto os benefícios da prática regular da 

Actividade Física. As vantagens da prática da actividade física não se limitam 

ao controle de peso, nem às doenças cardiovasculares. 

Ao longo dos séculos as populações foram tomando consciência de 

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

física regular. 

Segundo a OMS (2002), uma das causas maiores das doenças 

cardiovasculares, da diabetes, e da obesidade é o sedentarismo, estimando   

a existência de mais de 2 milhões de óbitos por ano, a eles reportados. 

Acrescenta que mais de 80% de cardiotapias coronárias precoces são 

atribuídas a má alimentação, tabagismo e inactividade física.  

A OMS (2002), estima que em 2020, as doenças não transmissíveis 

irão ser responsáveis por mais dos 70% de casos de morte. 

As doenças não transmissíveis são as que resultam do modo de vida, 

do regime alimentar, associado ao comportamento da pessoa. 
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Ainda de acordo com este organismo não é apenas o comportamento 

que origina o problema, como também factores tais como: a pobreza, a 

violência, as rápidas mudanças socioeconómicas, os serviços de apoio 

deficientes, ou inexistentes, a ausência de instrução, a falta de claras 

orientações políticas, contribuem para aumentar todos os casos de cancro, 

paludismo, doenças cardiovasculares, sida, diabetes (OMS, 2002). 

O reconhecimento de que o sedentarismo é um dos principais factores 

de risco das doenças cardiovasculares levou vários países de primeiro mundo 

a consertarem estratégias para a promoção da saúde. Desta actuação, surge 

considerada importante para a valorização crescente da AF (Burt, 1998). 

Na perspectiva de Leite (2005), quando se analisa a importância da 

prática da Actividade Física na saúde, devemos abordar duas perspectivas: 

 

1. A importância da Actividade Física, de forma a contribuir para a 

manutenção da saúde, evitando o aparecimento de várias doenças, 

situações a que chamamos de prevenção primária. 

 

2- A importância da Actividade Física naqueles que já possuem 

diversos problemas ou doenças, de forma a contribuir para a sua 

recuperação, ou evitar o seu agravamento – situação que classificamos 

de prevenção secundária (ver quadro 2) 

 

De acordo com Gomes (1996), a pratica regular de actividades físicas 

entre crianças e jovens, além de proporcionar o reforço da confiança em si 

próprio, favorece o crescimento e o desenvolvimento. Os mais velhos por seu 

lado, poderão usufruir de hábitos mantidos ao longo da vida. 

 

 

 

 

 



 

21 

 Efeitos e Benefícios da Prática de Actividade Física regular (Leite 

2005) 

 

 Na qualidade de vida 

 

Gera sensação de bem-estar; 

Aumenta a capacidade funcional para as tarefas da vida diária; 

 

 Na saúde psicológica 

 

Melhora certas capacidades intelectuais; 

Evita, combate a ansiedade; 

Previne e ajuda a tratar a depressão; 

Mais auto-estima e auto-confiança; 

Promove a socialização; 

Pode ajudar na luta contra a droga; 

Descarrega o stress; 

 

 Na imunidade 

 

Menor possibilidade de cancros (da mama, do colén); 

Aumenta a capacidade de lutar contra infecções; 

 

 No desenvolvimento infantil 

 

Desenvolve aspectos psico-motores; 

Melhora o rendimento escolar; 

Importante para o crescimento bio-psico-social; 

 

 Nas Doenças cardiovasculares 

 

Previne doenças das artérias coronárias; 
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Melhora o colesterol e outras gorduras do sangue; 

Melhora a pressão arterial; 

 

 Nas Doenças metabólicas 

 

Muito importante na prevenção da diabetes 

Fundamental no controle de peso 

 

 No sistema locomotor 

 

Postura mais correcta 

Previne e melhora as dores nas costas 

Os músculos ficam mais fortes 

Evita a osteoporose 

 

 

Segundo Lopes (2001), uma das tendências da sociedade actual, com 

a formação e o aumento na qualidade de vida dos seus membros,  sobretudo 

dos indivíduos portadores de deficiência é a de  fortalecer os aspectos mais 

importantes da relação entre actividade física, saúde e tempo livre. 

De acordo com Potter (1975, cit. por Silva, 2000), qualquer que seja o 

nível de prática de AF, ele produz efeitos de três ordens: 

 

1. Psicológicos: uma vez que o domínio do gesto produz um 

aumento da autoconfiança, diminuição da ansiedade e melhoria da 

comunicação; 

 

2. Fisiológicos: pois a exploração dos limites articulares e a 

existência de um maior controlo do movimento voluntário conferem 

progressos na da aptidão geral e na saúde; 

 
3. Sociais: Atendendo à contribuição para a aquisição de 

autonomia e integração social; 
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Neste contexto, Silva (2000) refere ainda que “…quando se abordam 

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

Necessidades Educativas Especiais (NEE), em particular, coloca-se sempre 

este dilema: “Acrescentar Anos à Vida ou Vida aos Anos?”…, “…”estas 

pessoas encontravam 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 dando vida aos anos”. (p.17). 

Alves (2000), refere que a pratica regular da (AF), é associada por 

todos nós ao desporto saúde, alegria e qualidade de vida. Esta prática traz 

inúmeras vantagens nomeadamente para os indivíduos portadores de algum 

tipo de deficiência. Menciona ainda que estão afastadas do pensamento 

actual, opiniões que contrariam o acesso dos deficientes à prática desportiva. 

Uma das soluções para o problema passa por levar as pessoas a aderirem 

algo que lhes proporciona estes bens tão escassos. 

A Australian Sports comission Services (2001, cit. por Maia, 2005), 

acrescenta ainda que a AF para portadores de deficiência motora, desenvolve 

as habilidades motoras funcionais com vista a melhorar a realização das 

actividades da vida quotidiana. Esta prática traz ganhos, no que se refere ao 

aperfeiçoamento da coordenação motora global e ritmo  

 

 

2.3.PSICOMOTRICIDADE E PARALISIA CEREBRAL 

 

2.3.1-CONCEITO DE PSICOMOTRICIDADE 

 

Em meados de 1950, surgiram em França, os primeiros estudos sobre 

psicomotricidade e baseavam-se em pesquisas teóricas, no âmbito da 

psicologia e da psiquiatria do desenvolvimento motor da criança. Mais tarde 

surgiram estudos sobre o desenvolvimento da habilidade manual e sobre as 

aptidões motoras em função da idade (Meur e Staes, 1984). 
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De acordo com Fonseca (1980) o corpo é um todo onde o corporal e o 

psíquico estão unidos. Assim se justifica a concepção global do seu humano. 

Aliás, Seisdedos, A (1988) refere-se à psicomotricidade como sendo a 

educação do movimento, ou educação pelo movimento que procura uma 

melhor utilização das capacidades psíquicas. 

O estudo da psicomotricidade ultrapassa os problemas motores: 

pesquisa as ligações com a lateralidade, a estruturação espacial e a 

orientação temporal por um lado e, por outro, as dificuldades escolares de 

crianças de inteligência normal”. Meur e Staes (1984) 

A Sociedade Brasileira de Psicomotricidade (1999) define 

psicomotricidade como sendo uma ciência cujo objectivo é estudar o ser 

humano através do seu corpo em movimento no mundo, assim como as suas 

faculdades em perceber e interagir com os objectos e consigo mesmo. 

De acordo com Fonseca (1989), a psicomotricidade é uma abordagem 

recente do corpo e da motricidade humana, cujo objectivo se concentra no 

sujeito humano total e nas suas relações com o corpo, sejam elas 

integrativas, emocionais, simbólicas ou cognitivas. Assegura ainda que a 

psicomotricidade se propõe a desenvolver as faculdades expressivas do 

sujeito, assumindo uma dimensão educacional e terapêutica originais, com 

objectivos e meios próprios. 

O Núcleo de Estudos e Observação em Psicomotricidade 

(NEOPRAXIS) (2001) em Portugal refere que “... a psicomotricidade procura 

aprofundar a interacção de duas componentes importantes do comportamento 

humano: 

 

 A motricidade, compreendida como um sistema dinâmico que 

subentende a organização de um equipamento neurobiológico do sujeito a um 

desenvolvimento e a uma maturação; 

 

 Por outro, o psiquismo, entendido como o funcionamento de uma 

actividade mental composta de dimensões sócio-afectivas e cognitivas.” 

 



 

25 

De acordo com Fonseca (1992) podemos concluir que a 

psicomotricidade procura especialmente a educação do movimento, de modo 

a melhorar a utilização das capacidades psíquicas. De forma a concretizar 

esse objectivo, pressupõe-se que a psicomotricidade recorra a um 

desenvolvimento motor, cognitivo e afectivo adaptado. 

 

 

2.3.2- IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE PARA AS 

CRIANÇAS COM PC 

 

Segundo, Santos e Morato (2002), a necessidade de manipular objectos, 

de os experimentar, de estabelecer relações espaciais, persiste durante toda a 

vida. 

O mesmo refere que o movimento intervém no desenvolvimento psíquico 

da criança, na aquisição das aprendizagens escolares e inclusivamente nas 

relações com os outros. 

Autores como Piaget (1968), revelam na sua obra a importância do 

movimento, na medida em que a tomada de consciência do corpo da criança 

vai-se desenvolvendo com a actividade de relação com o mundo que a rodeia. 

Também Fonseca (1982), fez referência à importância do movimento no 

desenvolvimento psíquico da criança  

A capacidade de falar com o corpo, transformar o gesto num som 

significativo, num sinal, numa palavra, signo ou símbolo, que se torna 

preponderante no processo de aprender (Santos e Morato, 2002). 

Ter a oportunidade mediante a prática psicomotora, de viver a escola 

através do corpo, faz com que a escola deixe de ser apenas um local de 

transmissão de conhecimentos e passe a ser um lugar de comunicação e 

criação para a criança. O corpo, permite à criança o desenvolvimento da  

aprendizagem como um todo que integra as componentes afectivas, 

cognitivas e motoras (Fernández- Marcote, 2002; Ríos Hernandez, 2003). 
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Segundo Gutierres (1998), o facto de as crianças receberem uma 

quantidade extra de estímulos sensoriais, aumenta a habilidade para processar 

informações e responder apropriadamente aos estímulos. 

A ênfase não está apenas em torno da estimulação sensorial, mas 

também no modo como a criança se organiza para responder aos estímulos e 

emitir respostas adaptativas, ou seja a capacidade para manter o controlo 

postural e planear os movimentos (Fonseca, 1980). 

De acordo com este autor a psicomotricidade quando bem estruturada 

e bem elaborada, pode constituir um meio privilegiado de prevenção e 

intervenção nas dificuldades de aprendizagem. As dificuldades sugerem que 

a s unidades funcionais se encontram disfuncionais, até ao ponto de impedir a 

a organização psicomotora, perceptiva ou cognitiva. 

As crianças, com Paralisia Cerebral, têm frequentemente alterações de 

equilíbrio e controlo motor. Por esta razão poderemos na maioria das vezes 

encontrar alterações na marcha destas crianças, causando um conjunto de 

problemas, tais como: altos custos energéticos, alterações no timing e na 

sequência de activação muscular, padrões de movimento anormais e 

alterações nas propriedades mecânicas dos músculos (Rodrigues, 1998).  

 

 

 

2.4- A NATAÇÃO ADAPTADA E A PARALISIA CEREBRAL 

 

2.4.1- CONCEITOS SOBRE A NATAÇÃO ADAPTADA 

 

Segundo Sherrill (1998), neste tipo de natação é utilizada com o 

objectivo de proporcionar actividades para todos, nomeadamente as pessoas 

com deficiência. Este mesmo autor refere que a natação adaptada usa a 

adaptação ao meio líquido, as actividades recreativas, a didáctica de ensino, 

a natação, de modo a promover o bem-estar reabilitação e promoção da 

Saúde. 
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 A natação adaptada, embora siga as regras da dinâmica da natação, 

modifica as técnicas de nado, adequando-as para indivíduos que não 

possuam força ou flexibilidade necessária, ou mesmo falta de resistência para 

executar os movimentos (Lepore e tal, 1998). 

O principal objectivo da natação adaptada é promover as actividades 

de forma lúdica e que assim possam desenvolver a estimulação, a 

aprendizagem e o desenvolvimento global, tendo em consideração as 

limitações do sujeito, proporcionando uma interacção social, onde o sujeito 

tenha a possibilidade de sentir actuante e participativo na sociedade (Jacinto, 

2005). 

 

2.4.2- IMPORTÂNCIA DA NATAÇÃO PARA AS CRIANÇAS 

COM PARALISIA CEREBRAL 

 

O meio aquático promove o desenvolvimento global da criança com 

deficiência, beneficiam o desenvolvimento da personalidade, contribuem para a 

melhoria da noção do corpo e do movimento dos diferentes segmentos que o 

compõem; facilitam a obtenção do controlo respiratório, controlo dos 

movimentos da cabeça e relaxamento (Rodrigues, 1999). 

Vários autores têm-se debruçado sobre o assunto, contribuindo cada um 

com a sua análise para um melhor entendimento sobre a relação directa que se 

pode estabelecer entre a actividade da Natação e o desenvolvimento global 

dos indivíduos portadores de PC. 

A natação é uma actividade que treina o corpo todo, sem provocar 

tensão ou esforço excessivo em qualquer parte do mesmo. Segundo este autor 

esta actividade proporciona a oportunidade de melhorar a força e a resistência 

do sistema cardiovascular e a resistência da força em geral. O movimento 

realiza-se num ambiente que contribui para o bom condicionamento físico, pois 

além do ligeiro aumento das secreções do corpo também impele o 

relaxamento, estimula a circulação, a respiração e a resistência muscular 

(Adams, 1985). 
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A diminuição da acção da gravidade, reduz a resistência, mas também 

facilita a execução, mobilidade e amplitude dos movimentos (Lehmand, 1984). 

Por vezes, a natação proporciona situações de estimulação e de 

aprendizagem em relação às quais a criança não desenvolveu ainda 

mecanismos de defesa (desistência) perante as suas dificuldades, nem 

cristalizou em estratégias de aprendizagem incorrectas ou improdutivas. Pode 

pois ser uma actividade em relação à qual se não estabeleceu ainda o ciclo 

vicioso de insucesso (Matos, 1981). 

Assim, a natação pode ser um meio importante de facilitação ou 

desbloqueamento de certos aspectos do desenvolvimento, quer do domínio 

motor, cognitivo, ou sócio-emocional (Price, 1980).  

Também para Tsunami, Cruz & Chiarello (2004), a natação traz grandes 

contributos no processo de reabilitação, pelo seu valor recreativo, terapêutico e 

também social. Segundo estes autores a natação reduz a espasticidade, 

desenvolve a coordenação e a condição aeróbia resultando em menos fadiga. 

De acordo com Jacinto (2005), a natação adaptada tem com principais 

objectivos melhorar a aptidão física e a execução psicomotora; melhorar o 

desenvolvimento social e psicológico, a elevar a sua auto-estima, a melhorar 

a segurança da criança nas horas de lazer, a aliviar a dor articular e muscular, 

a deslocar-se de forma independente e segura sobre a água e a fortalecer o 

tónus muscular. 

As actividades aquáticas ajudam os indivíduos com incapacidades 

físicas a diminuir através do exercício físico moderado o risco de doenças 

cardiovasculares e coronárias (Lepore et al, 1998).  

Neste sentido Massaud (2001), refere que através desta prática o 

Coração fortalece a sua musculatura, e aumenta o volume, assim a capacidade 

de transportar oxigénio aumenta, a frequência cardíaca e o esforço cardíaco 

diminuem. Com esta economia de várias funções circulatórias o organismo 

adapta-se melhor aos esforços. 

De acordo com Lepore e tal. (1998), as actividades aquáticas ajudam a 

promover padrões e possibilidades de movimentos que nunca tenham sido 

experimentados e executados. 
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Segundo Campion (2000, cit. por Castro, 2005), o próprio meio, pode 

ajudar no alívio da dos espasmos musculares e consequentemente da dor. 

Também auxilia na amplitude dos movimentos; na reeducação dos músculos 

paralisados; no aumento da tolerância dos exercícios; no fortalecimento dos 

músculos, na manutenção e melhoramento da postura; na melhoria da 

circulação; no encorajamento pelas actividades. 

Isto não significa que as dificuldades desaparecem. De facto, as 

crianças com dificuldade de equilíbrio, de estruturação do esquema corporal e 

de orientação no espaço são confrontadas com novos problemas nestes 

domínios. 

 O professor, através de processos metodológicos pode actuar sobre a 

causa das dificuldades e do insucesso, sem a eliminar, interferindo sobre o 

processo de aprendizagem e de desenvolvimento do aluno, assim como sobre 

o grau dessa interferência. Deste modo, os efeitos e as consequências podem 

ser minimizados e o processo de aprendizagem optimizado, aproximando-se 

do que é normal e passando a serem controlados pelo aluno (Matos, 1981). 

Assim Souza (1994), refere que a prática da Natação para crianças com 

PC deve ser estimulada sob a forma de lazer, uma vez que melhora a 

capacidade cardiovascular e respiratória, aumenta a força muscular, a 

resistência, a flexibilidade e a mobilidade, desenvolve a auto-estima e a auto-

confiança (porque proporciona vivências de sucesso), aumenta a força de 

vontade e a autonomia, facilita a inserção social (uma vez que é uma 

actividade praticada em grupo), melhora a percepção e o vocabulário, funciona 

como forma de relaxamento e contribui para a normalização do tónus muscular. 

De acordo com Rodrigues (1999), as actividades aquáticas contribuem 

para o desenvolvimento global da criança com PC, pois facultam o 

desenvolvimento da personalidade, da melhoria da noção do corpo e do 

movimento dos diferentes segmentos que o compõem, ajudando na obtenção 

do controlo respiratório, controlando os movimentos da cabeça e propiciando 

o relaxamento. 
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 Campion (2000, cit. por Castro, 2005), refere que quando as pessoas 

com deficiência adquirem a  habilidade de nadar podem se colocar em 

posição de igualdade com os seus pares que não são deficientes. 

As propriedades da água também podem ser consideradas como 

vantajosas para os alunos com PC. 

Deste modo Skiner e Thompson (1985), referem que as propriedades 

físicas podem ser vantajosas para algumas deficiências, como por exemplo 

para a espasticidade, pois o calor além de diminuir o tónus à medida que os 

músculos são aquecidos, também reduz a sensibilidade das terminações 

nervosas. 

A temperatura da água favorece o relaxamento e diminui a hipertonia 

muscular proveniente da ansiedade, estimula a execução de diferentes 

movimentos dentro de água (Adams, 1985). 

Massau (2001) refere também que as próprias propriedades físicas da 

água como a densidade, a pressão, a hidrostática e a viscosidade, influem 

tanto no aspecto psicológico como fisiológico do comportamento humano. 

De acordo com este autor ocorre um melhoramento da irrigação 

sanguínea e efeitos ao nível da musculatura e do aparelho locomotor. Refere 

ainda que através da prática da natação existem estímulos despoletados pela 

contracção e relaxamento muscular que são importantes para o 

desenvolvimento da musculatura e da melhoria da postura corporal. 

 

 

2.5- ADAPTAÇÂO AO MEIO AQUÁTICO 

 

2.5.1- IMPORTÂNCIA DA ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÁTICO 

PARA AS CRIANÇAS COM PC 

 

Neste ponto abordamos a adaptação ao meio aquático salientando a 

importância deste momento de ensino na aquisição de um conjunto de 

habilidades, comportamentos e conhecimentos específicos do meio aquático. 
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De acordo com Carvalho (1994), o conceito de adaptação ao meio 

aquático, usualmente, identifica-se com a 1ª fase da formação do nadador 

enquanto outros autores denominam esta fase de “aprendizagem”. Esta é a 

fase de aquisição das habilidades, cujo desenvolvimento possibilitará em fases 

posteriores alcançar diferentes níveis de prestação.  

O mesmo autor refere que saber nadar não é saber as técnicas formais 

da natação. Mais do que isso é saber estar no meio aquático, de evidenciar 

uma boa relação com a água, sabendo adoptar os comportamentos adequados 

face ao meio em questão. 

De acordo com Champaniço (1988) entende-se por adaptação ao meio 

aquático, “o processo que envolve a iniciação à natação, recorrendo ao 

domínio do corpo na água, com base nos objectivos de cinco domínios: 

equilíbrio, respiração, imersão, propulsão e salto”  

Quando um indivíduo inicia o seu processo de adaptação ao meio 

aquático, ocorre um conjunto de transformações ao nível das referências dos 

órgãos dos sentidos (equilíbrio, visão, audição e proprioceptivos) e também ao 

nível de todas as referências que normalmente existem em terra (fora de água). 

Ao entrar num meio líquido, fica sujeito a um conjunto de estímulos que 

não existem da mesma forma fora do mesmo. Assim, quando um uma criança 

resolve iniciar a actividade física na água, processam-se um conjunto de 

alterações que passam por: alterações do equilíbrio; alterações da visão; 

alterações da audição; alterações da respiração; Alterações das informações 

recebidas do meio – proprioceptivas; alterações do sistema termo – regulador 

do organismo (Carvalho, 1994). 

Segundo Abrantes (1979) a adaptação do homem ao meio aquático, é 

um processo que passa pela integração dos factores do meio, de modo a que 

possibilitem a sua utilização, segundo os objectivos que se resumem 

normalmente a equilibrar-se, respirar e deslocar-se.  

De acordo com Sarmento (1982), o ser humano confronta-se com 

dificuldades na Adaptação ao Meio Aquático, devido à influência do 

comportamento adquirido no meio terrestre. Ao confrontar-se com estas 
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dificuldades a criança aprende a controlar as suas reacções, adaptando-se, 

tornando possível a sua actuação de forma eficaz. 

Segundo Mota (1990), O Meio aquático proporciona um conjunto de 

actividades que promovem novas sensações e melhoram as habilidades 

motoras. 

Refere ainda que o equilíbrio sofre perturbações constantes causadas 

pela ausência de apoios fixos, sublinhando que o equilíbrio vertical no meio 

terrestre é condicionado por informações que são determinadas pelo contacto 

das superfícies plantares sobre o solo. No meio aquático essas as 

informações são reduzidas devido à ausência dos apoios plantares. 

De acordo com Gutierres (2003) a actividade aquática facilita a 

percepção corporal, pois estimula e fortalece os músculos paralisados, 

melhorando a postura e a mobilidade aperfeiçoando movimentos básicos  

No meio aquático a motricidade evolui duma posição vertical para 

horizontal, ao contrário do que acontece no meio terrestre (Sarmento, 1979). 

Autores como Sarmento (1979) e Mota (1990) defendem que são 

conteúdos essenciais para efectuar a adaptação ao meio aquático: 

 

 Sensação de flutuação do corpo; 

 Utilização dos membros para o equilíbrio; 

 Habituação ao mecanismo respiratório; 

 Visão debaixo de água para o deslocamento; 

 

Neste contexto Sarmento (1982) refere que na presença da acção da 

água, os padrões comportamentais, sofrem alterações evidentes devidos: aos 

constantes desequilíbrios; à procura de apoios fixos; à sensação 

desagradável de água na boca, nos olhos e nos ouvidos. 

Na adaptação ao meio aquático a deslocação é o derradeiro objectivo, 

sendo antes importante perceber precisamente as particularidades do meio, 

tais como o atrito, a impulsão (Abrantes, 1979). 

De acordo com Sarmento (1979), devemos ponderar a existência de 

duas forças: a força da gravidade, que se denomina por Peso do Corpo e se 
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dirige de cima para baixo; a impulsão que está relacionada com a massa de 

líquido deslocado ou o volume imerso e tem sentido oposto. 

Segundo Abrantes (1979), o Homem pode penetrar e deslocar-se no 

meio aquático comportando um atrito menor ao verificado no atrito do meio 

terrestre, isto pois o meio terrestre não é deformável nem compressível. A 

impulsão é a primeira força a surgir, fruto do volume de corpo inteiro e da 

densidade da água. 

 

Mota (1990), estabelece as principais características influenciadoras do 

comportamento humano que caracterizam os meios aquáticos e terrestre: 

 

 EQUILÍBRIO 

 

MEIO TERRESTRE: Equilíbrio Vertical; Cabeça Vertical; Olhar Horizontal; 

Apoios Plantares;  

 

MEIO AQUÁTICO: Equilíbrio Horizontal; Cabeça Horizontal; Olhar 

Vertical; Perda de Apoios Plantares; Acção conjugada da Força da Gravidade 

e da Impulsão Hidrostática. 

 

 RESPIRAÇÃO 

 

MEIO TERRESTRE: Dominância nasal; Reflexos; Inspiração Reflexa; 

Expiração Passiva. 

 

MEIO AQUÁTICO: Dominância bocal; Voluntária; Inspiração 

Automática; Expiração Activa 

 

 PROPULSÃO 

 

MEIO TERRESTRE: 
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Membros Superiores: Dominantemente Equilibradores 

Membros Inferiores: Dominantemente Propulsores 

 

MEIO AQUÁTICO: 

 

Membros Superiores: Dominantemente Propulsores 

Membros Inferiores: Dominantemente Equilibradores 

 

Como refere Mota (1990), existem três factores fundamentais, que não 

devem ser interpretados isoladamente para a adaptação ao meio aquático 

são eles: equilíbrio, a respiração e a propulsão 

De acordo com este autor, existem diferenças entre o meio aquático e 

o meio terrestre que provocam dificuldades na adaptação do Homem ao Meio 

Aquático. 

O equilíbrio depende da capacidade do corpo para flutuar, facto este 

que depende das densidades relativas do indivíduo e da água. 

Segundo Abrantes (1979), a flutuação aponta para um corpo inerte, 

enquanto o equilíbrio se refere à capacidade de um corpo vivo alterar a 

relação Peso – Impulsão.   

De acordo com Mota (1990), a força de reacção ao apoio garante a 

compensação do peso no meio terrestre.  

O corpo mais denso tem mais dificuldade em se deslocar no meio 

aquático do que um corpo cuja densidade é inferior à da água (Sarmento, 

1979). 

A posição horizontal é aquela que permite uma deslocação, no meio 

aquático, mais proveitosa (Mota, 1990).   

De acordo com Sarmento (1979), é necessário primeiramente 

solucionar questões de ordem psicológica para assim se efectuar a mudança 

para a posição horizontal. 

Através da respiração o Homem encontra o equilíbrio. Quanto maior for 

o volume de ar nos pulmões, maior volume corporal será imerso, logo os 
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valores de impulsão e o volume de água deslocada serão superiores 

(Abrantes, 1979). 

Este autor considera que pela colocação dos segmentos corporais o 

corpo humano pode alterar a colocação do centro de gravidade, centro de 

impulsão, ponto de aplicação da impulsão, ponto de aplicação do peso. Deste 

modo uma coordenação correcta possibilita a aquisição do equilibro. 

De acordo com Sarmento (1982) o equilíbrio aquático relaciona-se com 

a propulsão. Os apoios contínuos e as deslocações segmentares variadas 

possuem duas componentes, uma equilibradora e outra propulsora. 

No meio aquático existe a necessidade ao contrário de no meio 

terrestre de adquirir automatismos relacionados com o aumento de trocas 

respiratórias (Mota, 1990). 

Segundo Sarmento (1979), a respiração é no meio aquático, um 

comando voluntário. A inspiração é automática e realiza-se segundo os 

movimentos equilibradores e propulsores, a expiração é “forçada” e tem a 

intenção de vencer a pressão hidrostática. 

Este autor refere ainda que a respiração prende-se com o domínio 

respiratório total quer à superfície, quer debaixo de água. As adaptações 

respiratórias são muito importantes quer ao nível aquático, quer ao nível 

propulsor, para o domínio do meio aquático. 

Relativamente à Propulsão, Abrantes (1979), menciona o problema de 

resistência oferecida pela água e a inércia do próprio corpo provocam uma 

resistência ao avanço ou seja o atrito. Quando se atinge o domínio do 

equilíbrio, é fundamental que se utilize o atrito de forma positiva uma vez que 

a deslocação depende disso mesmo.   

A propulsão, é um aspecto preponderante relativamente à aquisição de 

motivação e confiança, pois é a partir dela que se torna possível a deslocação 

no novo meio (Mota, 1990). 
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3. OBJECTIVOS 

 

3.1- OBJECTIVOS DO ESTUDO 

 

3.1.1- OBJECTIVO GERAL 

 

O objectivo do nosso estudo é avaliar o desenvolvimento da 

psicomotricidade numa aluna com Paralisia Cerebral na aplicação de um 

programa de adaptação ao meio aquático. 

 

3.1.2- OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

Foram estabelecidos os seguintes objectivos específicos: 

 

 Avaliar os factores psicomotores: Tonicidade, Equilibração, 

Lateralização, Noção de Corpo, Estruturação Espácio Temporal, Práxia 

Global e Práxia Fina antes da implementação do programa e após a 

aplicação do mesmo. 

 

 Comparar o perfil psicomotor antes e após a aplicação do programa de 

adaptação ao meio aquático. 

 

 Comparar as diferenças relativas ao desenvolvimento dos itens 

psicomotores antes e após aplicação de um programa  de adaptação 

ao meio aquático. 
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3.2. HIPÓTESES DE ESTUDO 

 

Face aos objectivos propostos, formulamos as seguintes hipóteses: 

 

H1- A aluna com PC apresenta maior cotação na bateria psicomotora 

quando submetido a um programa de adaptação ao meio aquático. 

 

H2- Os itens da Bateria Psicomotora de Fonseca (1992), tem 

resultados finais diferentes de evolução tendo em conta o programa de 

adaptação ao meio aquático. 

 

H3- A prática de um programa de actividades aquáticas, teve um 

contributo positivo na adaptação ao meio aquático. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 PLANO DE ESTÁGIO 

 

O estágio teve lugar na EB 2/3 Pêro Vaz de Caminha e na Associação 

Portuguesa de Pais e amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) 

sendo o supervisor do mesmo o Dr. Luís Lopes e a orientação da 

responsabilidade do Professor Doutor Rui Corredeira. 

No quadro 2 pode-se observar o cronograma que representa a duração 

total do estágio, bem como as diferentes etapas que o constituíram: 

 

Quadro 2- Cronograma 

 

Legenda: 

AAMA- Avaliação Adaptação ao Meio Aquático 

AP- Avaliação Psicomotora 

F- Férias 

P- Piscina 

RA- Recolha de Autorizações  

 

 

     Dia 

Mês 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
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1
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1
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1
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2
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2
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2
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7 
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8 

2
9 

3
0 

3
1 

Nov.   
R
A 

 
A
P 

       

A
A
M
A

     1 P       P     
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4.2- CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

O caso por nós estudado é uma criança do sexo feminino, de onze 

anos, com paralisia cerebral, diagnosticada aos onze meses de idade. A 

aluna frequenta o 6º ano de escolaridade numa Escola Básica do 2º e 3º 

ciclos ao abrigo do Decreto-Lei nº 3/2008 (ver em anexo). 

A escola pertence ao Agrupamento de Escolas do Amial situado na 

freguesia de Paranhos, concelho do Porto. Está inserida numa zona 

geográfica onde predominam os bairros sociais camarários, onde abundam as 

situações familiares graves, que vivem no limiar da subsistência, por 

desemprego ou por rendimentos económicos muito baixos.  

As crianças que nele habitam, “transportam” todas estas condições 

para a escola, impossibilitando diversas vezes a existência do equilíbrio 

emocional, pois algumas delas passam o tempo extra escola, na rua e sem 

orientação. Estas crianças reflectem alguns comportamentos disruptivos em 

que evidenciam egoísmo e individualismo nas suas interacções. Por outro 

lado, revelam insegurança perante atitudes que se possam ter para com elas, 

quer vindas de adultos quer de outras crianças. 

A aluna do nosso estudo tem Necessidades Educativas Especiais 

(NEE) de carácter permanente – Paralisia Cerebral – Deficiência Motora com 

comprometimento a nível dos membros superiores e inferiores.  

A sua ficha de anamnese foi-nos facultada pela sua professora do 

Ensino Especial. Sobre a aluna são referidos aspectos tais como: a ausência 

de controlo de cabeça aos seis meses, ausência de tonicidade muscular e 

dificuldade na preensão e manipulação de objectos. É referido que as 

aquisições a nível da linguagem verbal foram feitas dentro dos tempos 

considerados normais.  

Apresenta limitações ao nível das Funções Corporais: das articulações 

e da estrutura óssea; muscular (força muscular, tónus muscular e resistência 

muscular); do movimento (padrão da marcha); da concentração e da atenção 

e da memória a curto e longo prazo. 
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Tem dificuldades acentuadas em manter correctamente a posição do 

corpo. Apesar de ter controlo de cabeça, o andar faz-se ainda com o auxílio 

de canadianas com muitas dificuldades de equilíbrio e necessita de ajuda no 

subir e descer de escadas. Apresenta ainda dificuldades em realizar acções 

coordenadas de motricidade fina – escrever. 

 Manifesta uma Diplegia – afecção dos quatro membros em grau 

diverso, com maior acentuação dos membros inferiores. 

No que se refere ao tónus muscular, apresentou estado permanente de 

tensão dos músculos que não participam no movimento, apresentando Ataxia 

– diminuição da tonicidade muscular, com alterações a nível de coordenação 

e equilíbrio. Revela uma preensão alterada a nível do manuseamento de 

objectos – lápis, tesoura, talheres.  

Não manifesta problemas de fala e linguagem.  

Apresenta alterações perceptivas e sensoriais a nível visuo-espacial e 

de peso. Tem controlo esfincteriano. 

É uma aluna muito simpática e afectuosa. É sempre muito bem-

educada e cumpridora das regras da aula. Procura esclarecer as suas 

dúvidas junto dos professores.  

Revela dificuldades ao nível da atenção, tempo em tarefa e 

memorização. Apresenta uma linguagem expressiva dentro dos parâmetros 

normais.  

A nível das aquisições escolares a Joana lê de forma expressiva com 

compreensão da mensagem. Escreve frases simples e curtas com erros 

ortográficos. Consegue compreender e exprimir mensagens verbais sem 

défices assinaláveis.  

A sua problemática situa-se a nível motor, quer da motricidade fina 

quer da motricidade ampla. Necessita de um acompanhamento muito 

individualizado na execução das tarefas escolares.  

É bem aceite pelos seus pares. 

Situação Escolar: A aluna está incluída numa turma, frequentando as 

aulas de Formação Cívica, Educação Física, Educação Visual e Tecnológica, 

Educação Moral e Educação Musical. 
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Desenvolve fora da turma, em pequeno grupo, a Língua Portuguesa, 

Língua Estrangeira – Inglês, Ciências da natureza, Matemática, História, 

Culinária, Apoio ao Estudo 

Iniciou o 1º período com alguns problemas que condicionaram a sua 

assiduidade e aprendizagens efectuadas. Todas as ausências estão 

devidamente justificadas por atestado médico. 

Transporte: A Cruz Vermelha assegura o transporte da aluna no 

trajecto de casa para a escola e vice-versa. 

Ajudas técnicas: cadeira de rodas para grandes deslocações; ajudas 

/apoio dos adultos cuidadores. Computador pessoal. 

Apoios sócio – educativos: Transporte; Alimentação; Material; 

Serviços especializados (Professor de Educação Especial, Fisioterapeuta e 

Psicóloga). 

Medidas de Regime Educativo Especial Adoptadas: Apoio 

Pedagógico Personalizado; adequações curriculares individuais;  Adequações 

no processo de avaliação; Tecnologias de apoio. 

A aluna é ainda acompanhada pelo Centro de Paralisia Cerebral do 

Porto e pelos Serviços de Fisiatria do Hospital de S. João.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

4.3.-INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE METODOLOGICOS 

 

No sentido de compreender e conhecer duma forma o mais exaustiva 

possível a criança aplicamos um programa de adaptação ao meio aquático, 

utilizamos o “estudo de caso” numa perspectiva articulada de estudo. 

Deste modo Durante o mês de Novembro procederemos à recolha de 

informações relacionadas com a aluna. 

De modo a conhecer devidamente as características da discente, 

mantivemos diálogos informais com a directora de turma, a professora do 

Ensino Especial, a professora de Educação Física e com a Encarregada de 

Educação.  

Analisamos os documentos constantes no Dossier Individual da Aluna, 

nomeadamente a Ficha de anamnese. 

Foi aplicada a Bateria Psicomotora de Fonseca (1992), na EB2/3 Pêro 

Vaz de Caminha, antes do inicio das actividades aquáticas que decorreram na 

piscina da APPACDM, avaliando os seguintes factores do sistema 

psicomotor: Tonicidade, Equilibração, Lateralidade, Noção de Corpo, 

Estruturação Espácio-Temporal, Práxia global e Práxia fina. 

A Bateria Psicomotora de Fonseca (1992) voltou a ser aplicada após a 

intervenção, assim como o Documento de Avaliação ao Meio Aquático. 

Na piscina foi realizada uma avaliação do nível de Adaptação ao Meio 

Aquático da aluna, tendo sido aplicada uma grelha baseada no Documento 

Normativo de Avaliação da Adaptação ao Meio Aquático das aulas de Prática 

Pedagógica da disciplina de Didáctica Desporto I – Natação, da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto.  

Esta foi realizada na primeira sessão e serviu para diagnosticar as 

habilidades da aluna no meio aquático. 

A fase seguinte correspondeu à aplicação de um Programa de 

Actividades Aquáticas que teve a duração de quatro meses, com a frequência 

de uma aula semanal de aproximadamente uma hora cada. 

Os primeiros exercícios propostos foram de adaptação ao meio aquático 

como a respiração, flutuação, deslize e propulsão. Esta sequência pedagógica 
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está de acordo com Carvalho (1982), que considera que o equilíbrio a 

respiração e a propulsão são elementos fundamentais para a abordagem 

posterior de outras habilidades. 

O programa incidiu especialmente no estímulo das habilidades que 

apresentaram maior deficit, de acordo com os resultados das avaliações 

efectuadas e privilegiando aquelas que, na nossa opinião, são mais 

importantes para melhorar a autonomia da aluna. 

Recorremos ao registo diário dos acontecimentos mais importantes 

contemplados no Plano de aula, servindo estes de suporte para a planificação 

da aula subsequente. 

 

4.3.1- FICHA DE ANAMNESE 

 

A ficha de anamnese fornece-nos dados importantes relativos ao sujeito 

em questão.  

 

4.3.2- BATERIA PSICOMOTORA DE FONSECA (1992) 

 

A Bateria Psicomotora de Fonseca (1992) é um instrumento 

psicopedagógico que permite de uma forma estruturada e não estereotipada, 

observar vários componentes do comportamento psicomotor em indivíduos 

que tenham entre 4 e 12 anos de idade cronológica. Tem como objectivo a 

identificação da integridade psiconeurológica da criança procurando medir a 

qualidade de integração, programação, elaboração e regulação, que 

constituem uma dinâmica que se traduz no produto da qualidade dos 

processos psíquicos. 

Caracteriza-se ainda como um instrumento que associa o 

funcionamento das três unidades funcionais do modelo psiconeurológico de 

Luria à execução das tarefas dos sete factores psicomotores: tonicidade, 

equilibração, lateralização, noção do corpo, estruturação espácio-temporal, 

praxia global e praxia fina, como se expõe a seguir: 
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 1ª Unidade de Luria 

 

1. TONICIDADE 

 

a) Extensibilidade: avalia o grau de mobilização e de amplitude que uma 

articulação atinge; 

b) Passividade: avalia a capacidade de relaxação passiva dos membros e 

extremidades distais (mãos e pés); 

 

c) Paratonia: avalia a liberdade motora a nível articular, assim como a 

organização tónica de base); 

d) Diadacocinésias: avalia os movimentos associados fragmentados e 

dismétricos; 

e) Sincinésias: avalia a capacidade de “inibição tónico-cinética” (Fonseca, 

1992). 

 

2. EQUILIBRAÇÃO 

 

f) Imobilidade: avalia o grau de controlo vestibular e cerebeloso da 

postura; 

g) Equilíbrio Estático: avalia a capacidade de controlo vestibular e 

cerebeloso da postura; 

h) Equilíbrio Dinâmico: avalia a capacidade de execução de movimentos 

precisos, económicos e melódicos. 

 

 2ª Unidade de Luria 

 

3. LATERALIZAÇÃO 

 

i) Lateralização: avalia e determina a consistência da preferência dos 

telerreceptores (olho e ouvido) e dos proprioceptores (mão e pé); 
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j) Reconhecimento Direita-Esquerda: avalia a identificação e localização 

bilateral e contralateral e reversível de partes do corpo. 

 

4. NOÇÃO DO CORPO 

 

k) Sentido Quinestésico: avalia o nível de conhecimento integrado do seu 

corpo, fornecido pelos proprioceptores; 

l) Auto-Imagem: avalia a capacidade da função proprioceptiva; 

 

m) Imitação de Gestos: avalia a capacidade de análise visual, de posturas 

e de gestos, assim como a retenção visual de curto termo e respectiva 

transposição motora através da cópia gestual bilateral; 

n) Desenho do Corpo: avalia o nível de integração somatognósica e a sua 

experiência psicoafectiva. 

 

5. ESTRUTURAÇÃO ESPÁCIO-TEMPORAL 

 

o) Organização: avalia a capacidade espacial de calcular distâncias e os 

ajustamentos dos planos motores a percorrer; 

p) Estrutura Dinâmica: avalia a capacidade de memorização visual de 

curto termo e a reprodução ordenada da esquerda para a direita; 

q) Representação Topográfica: avalia a capacidade espacial global e a 

transferência de dados espaciais representados para dados espaciais agidos; 

r) Estruturação Rítmica: avalia a capacidade de memorização auditiva e a 

capacidade de reprodução motora de estruturas rítmicas. 

 

 3ª Unidade de Luria 

 

6. PRAXIA GLOBAL 
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s) Coordenação Óculo-Manual: avalia a coordenação melódica do 

olho/mão, com as capacidades perceptivo-visuais de avaliação da distância e 

da precisão de lançamento; 

t) Coordenação Óculo-Pedal: avalia a coordenação melódica do olho/pé, 

com as capacidades percepivo-visuais de avaliação da distância e da 

precisão de lançamento; 

u) Dismetria: avalia a adaptação visuoespacial e visuoquinestésica dos 

movimentos orientados face a uma distância e a um alvo; 

v) Dissociação: avalia a capacidade de individualização segmentar 

corporal (membros superiores ou membros inferiores) que tomam parte na 

planificação e execução motora de gestos intencionais e sequenciais; 

 

w) Agilidade: avalia a capacidade de individualização segmentar corporal 

(quatro membros) que tomam parte na planificação e execução motora de 

gestos intencionais e sequenciais. 

 

7. PRAXIA FINA 

 

x) Coordenação Dinâmica-Manual: avalia a maturidade práxico-manual e 

a dissociação digital, assim como a organização visuoperceptiva, paralela 

com o controlo emocional; 

y) Tamborilar: avalia a capacidade de dissociação digital sequencial, 

envolvendo a localização táctilo-quinestésica dos dedos e a sua motricidade 

melódica e independente; 

z) Velocidade-Precisão: avalia a capacidade e o nível de coordenação 

práxica do lápis na mão preferencial, assim como a velocidade de reacção e a 

coordenação visuográfica. 

 

Em todos os subfactores o nível de realização é avaliado 

numericamente da seguinte forma: 
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Cotação 1: Ausência de resposta ou realização imperfeita, incompleta, 

inadequada e descoordenada; 

Cotação 2: Realização fraca, com dificuldades de controlo e revelando 

sinais desviantes; 

Cotação 3: Realização completa, adequada e controlada; 

Cotação 4: Realização perfeita, precisa, económica e controlada. 

 

O resultado total da avaliação da Bateria Psicomotora é obtido através 

do somatório da média obtida em cada factor psicomotor. A cotação máxima 

da prova é de 28 pontos (4 X 7 factores) e a mínima é de 7 pontos (1 X 7 

factores). 

 

Tendo em conta os resultados obtidos aquando da aplicação da Bateria 

Psicomotora de Fonseca (1992), pode determinar-se o perfil psicomotor, ou 

perfil intraindividual do sujeito, que é expresso da seguinte forma: 

 

 Apráxico (ou perfil deficitário) se for cotado entre os 7 e os 8 pontos. 

Quando os indíviduos revelam dificuldades de aprendizagem significativas do 

tipo moderado ou severo e apresentam sinais disfuncionais evidentes, 

equivalentes a disfunções psiconeurológicas, cujo potencial de aprendizagem 

se caracteriza por uma lenta modificabilidade. Crianças com este perfil não 

realizam, ou realizam de forma imperfeita ou incompleta, a maioria das tarefas 

da Bateria Psicomotora. 

 

 Dispráxico se for cotado entre os 9 e os 13 pontos. Nas situações que 

são identificadas ligeiras dificuldades de aprendizagem apresentando um ou 

mais sinais desviantes que assumem significação neuro-evolutiva, consoante 

a idade e a severidade do sintoma que apresenta. Suspeita-se de uma 

disfunção psiconeurológica dos dados tácteis, vestibulares e proprioceptivos, 

que interferem com a capacidade de planificar acções, repercutindo-se em 

dificuldades de aprendizagem.  
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 Eupráxico se o perfil intraindividual for cotado entre os 14 e os 21 

pontos. É obtido por jovens sem dificuldades de aprendizagem mas, embora o 

nível de realização seja completo, adequado e controlado na maioria dos 

factores, podem revelar num ou noutro subfactor imaturidade ou imprecisão 

de controlo. São crianças sem problemas psicomotores, pois não apresentam 

sinais desviantes. É pouco provável que a criança com este perfil revele 

dificuldades de aprendizagem significativas ou apresente sinais de disfunção 

cerebral mínima. Porém, esta condição não é exclusiva. 

 

 Eupráxico/Hiperpráxico se for cotado entre os 22 e os 26 pontos. 

Estes jovens não apresentam dificuldades de aprendizagem, e por isso 

revelam uma organização psiconeurológica normal.  

 

 Hiperpráxico se for cotado entre os 27 e os 28 pontos. É obtido por 

jovens que não denotam dificuldades de aprendizagem e não apresentam em 

nenhum factor uma pontuação inferior a 3. 

 

A validade deste tipo de avaliação está demonstrada por Fonseca 

(1988). 

 

Para a consecução das avaliações referenciadas, foram utilizados os 

seguintes materiais: 

 

 1 tapete de ginástica; 

 fita métrica; 

 mesa; 

 bola de ténis; 

 cronómetro; 

 banco sueco; 

 papel branco e papel quadriculado pequeno; 

 fósforos; 

 metrónomo; 
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 clipes; 

 fichas de registo de dados.  

 

4.3.3- AVALIAÇÂO DA ADAPTAÇÃO AO MEIO AQUÀTICO 

 

Foi utilizado o Documento Normativo De Avaliação da Adaptação Ao 

Meio Aquático das Aulas De Prática Pedagógica da Disciplina de DIDÁCTICA 

DESPORTO I – Natação, da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto (2005)  

Este documento foi adaptado com o propósito de avaliar a adaptação 

ao meio aquático por parte da aluna. 

No sentido de se fazer um escalonamento do nível de adaptação ao 

meio aquático inserimos uma coluna onde consta este item. A ficha é 

sucessivamente preenchida em relação ao nível que atinge em cada item. Isto 

é, só é avaliado o nível seguinte de cada item se a aluna for avaliada com 

“NÃO” no item anterior. 

 

Nível 
Comportamento: 
 Entrada na água  

SIM NÃO

0 Não entra na água.   

1 Imerge apenas os pés.   

2 Imerge o corpo apenas até à cintura,   

3 Imerge o corpo até ao nível dos ombros.   
 
 

Nível 
Comportamento: 
 Equilíbrio Vertical 

SIM NÃO

0 Não se desloca.   

1 
Desloca-se, desde que seja acompanhada pela 
professora - de forma pouco confiante. 

  

2 
Desloca-se desde que seja acompanhada pela 
professora - de forma confiante. 

  

3 Desloca-se autonomamente, de forma confiante.   
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Nível 
Comportamento 
 Adaptação da face 

SIM NÃO

0 Não imerge a face.   

1 Só imerge a face sem abrir os olhos e sem expirar.   

2  Só imerge a face e, ou expira, ou abre os olhos.   

3 
Imerge a face, abre os olhos e expira durante mais de 
3 segundos. 

  

 

Nível 
Comportamento 
 Salto de pé 

SIM NÃO

0 Não Salta para a água   

1 
Salta apenas para a água a partir do bordo da piscina, 
partindo da posição de sentado. 

  

2 
 Salta para a água a partir do bordo da piscina, 
partindo da posição de “cócoras” 

  

3 
Salta para água a partir do bordo da piscina, partindo 
da posição de pé. 

  

 

Nível 
Comportamento 
Equilíbrio horizontal Ventral 

SIM NÃO

0 Não passa da posição vertical para a posição ventral.   

1 
Passa apenas apoiado no bordo, da posição vertical 
para uma posição horizontal ventral inclinada ou 
desalinhada e retoma a vertical. 

  

2 
 Passa, apoiado no bordo, da posição vertical para a 
posição horizontal ventral com o corpo alinhado e 
retoma vertical. 

  

3 
Passa, autonomamente, da posição vertical para a 
posição horizontal ventral, definido esta posição por 
mais de 3 segundos. 

  

 

Nível 
Comportamento 
Equilíbrio horizontal dorsal 

SIM NÃO

0 Não passa da posição vertical para a posição dorsal.   

1 
Passa apenas apoiado no bordo, da posição vertical 
para a posição horizontal dorsal inclinada ou 
desalinhada e retoma a vertical. 

  

2 
 Passa apoiado no bordo, da posição vertical para a 
posição horizontal dorsal com o corpo alinhado e 
retoma vertical. 

  

3 
Passa autonomamente, da posição vertical para a 
posição horizontal dorsal, definido esta posição por 
mais de 3 segundos. 
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Nível 
Comportamento 
Batimento alternado dos Membros Inferiores (MI)  em 
posição ventral 

SIM NÃO

0 Não realiza acção de MI   

1 Apenas realiza movimento de pedalagem.   

2 
Realiza pernada profunda ou flecte excessivamente 
os joelhos. 

  

3 Realiza pernada com MI em extensão.   
 

Nível 
Comportamento 
Batimento alternado dos membros inferiores em 
posição dorsal 

SIM NÃO

0 Não realiza acção de MI   

1 Apenas realiza movimento de pedalagem.   

2 
Realiza pernada profunda ou flecte excessivamente 
os joelhos. 

  

3 Realiza pernada com MI em extensão.   
 

Nível 
Comportamento 
Deslocamento autónomo (sem contacto dos MI com o 
solo) 

SIM NÃO

0 Não se desloca de forma autónoma   

1 
Realiza apenas pequenos deslocamentos, de 2 a 4 
metros, mantendo-se perto do bordo. 

  

2 
Realiza pequenos deslocamentos, de 2 a 4 metros 
afastando-se perto do bordo. 

  

3 Realiza deslocamentos superiores a 4 metros.   
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1- FICHA DE ANAMNESE 

 

Os dados recolhidos na ficha supracitada já estão descritos no capítulo 

4, subcapítulo 4.2, “Caracterização da amostra”. No entanto é de todo o 

interesse o resumo dos mesmos: 

 Criança do sexo feminino; 

 11 anos de idade cronológica; 

 Tem paralisia cerebral atáxica com diplegia;  

 Frequenta o 6º ano de escolaridade numa escola EB 2º e 3º ciclos 

de escolaridade; 

 Adequações Curriculares Individuais 

 Depende de transporte da Cruz Vermelha para a sua  
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5.2-  BATERIA PSICOMOTORA DE FONSECA (1992) 

 

Nas Figuras que se seguem apresentamos os resultados obtidos 

através da utilização da Bateria Psicomotora de Fonseca (1992), com o 

objectivo de avaliar, comparar os resultados obtidos nos subfactores 

psicomotores e definir o perfil psicomotor antes e após a intervenção. 

 

 TONICIDADE 

 

Quadro 3- Resultados obtidos nos subfactores da Tonicidade no Pré e Pós 

Programa. 

Itens da Tonicidade Pré-programa Pós-programa 
Extensibilidade membros inferiores 1 1 

Extensibilidade membros superiores 1 2 

Passividade membros inferiores 1 3 

Passividade membros superiores 1 3 

Paratonia membros superiores 1 3 

Paratonia membros inferiores 1 3 

Diadococinésias esquerda 2 3 

Diadococinésias direita 2 3 

Sincinésias bucais 1 3 

Sincinésias contralaterais 1 2 

Gráfico 2 
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Da análise do quadro 3 e do gráfico 2, concluímos que houve uma 

evolução positiva na execução das tarefas do item de Tonicidade com 

excepção da extensibilidade dos membros inferiores. Assim, denota-se que 

as condições energéticas e selectivas utilizadas neste momento pela aluna 

lhe garantem uma evolução na sua função primordial de alerta e de vigilância. 

Por consequência as atitudes, as posturas, as mímicas e as emoções 

revelaram um aumento da sua maturação (Fonseca, 1992). 

 

 EQUILIBRAÇÃO 

 

Quadro 4- Resultados obtidos nos itens da Equilibração no Pré e Pós 

Programa. 

Itens da Equilibração Pré-programa Pós-programa

Imobilidade 2 3 

Equilíbrio Estático: apoio rectilíneo 1 2 

Equilíbrio Estático: ponta dos pés 1 1 

Equilíbrio Estático: apoio no pé 1 1 

Equilíbrio Dinâmico marcha controlada 1 1 
Equilíbrio Dinâmico evolução no banco -
frente 

1 1 

Equilíbrio Dinâmico - evolução no banco - 
trás 

1 1 

Equilíbrio Dinâmico - evolução no banco - 
direita 

1 1 

Equilíbrio Dinâmico evolução no banco - 
esquerda 

1 1 

Saltos- Unipedal-direito 1 1 

Saltos- Unipedal-esquerdo 1 1 

Saltos- pés juntos-frente 1 1 

Saltos- pés juntos-trás 1 1 

Saltos- pés juntos-olhos fechados 1 1 
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Gráfico 3 

 

Podemos observar que no item da Equilibração, apenas houve 

evolução no subfactor da imobilidade. Não se verifica evolução na cotação 

obtida nos restantes subfactores no pré-programa e no pós-programa (quadro 

4 e gráfico 3). 

Os resultados revelam sinais de disfunção vestibular e cerebelosa. 

Constatamos que um conjunto de funções estáticas e dinâmicas, que 

abrangem o controlo postural e o desenvolvimento das aquisições da 

locomoção estão comprometidos. 
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 LATERALIZAÇÃO 

 

Quadro 5- Resultados obtidos nos itens da Lateralidade no Pré e Pós 

Programa. 

Itens da Lateralização  Pré-programa Pós-programa

Lateralidade Ocular, Auditiva, Manual e 
pedal 

4 4 

Reconhecimento Direita-Esquerda- 
Localização bilateral 

3 4 

Reconhecimento Direita-Esquerda- 
Localização contralateral 

1 4 

Reconhecimento Direita-Esquerda- 
Localização reversível 

1 3 

 

 

Gráfico 4 

 

Através do quadro 5 observamos que a cotação obtida nos subfactores 

da Lateralidade Ocular, Auditiva, Manual e Pedal se manteve igual no pré e 

no pós-programa, o que mostra que não se verifica alteração nos 

telerreceptores (visão e audição) e dos proprioceptores (mão, pé). Os 

restantes subfactores revelam melhoria na cotação obtida, tendo sido mais 
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significativa esta melhoria no reconhecimento direita e esquerda. Assim, e 

segundo Fonseca (1992) a Lateralização respeita uma progressiva 

especialização dos dois hemisférios que resultam da motricidade co-laboral, 

onde a função fundamental é a de recepção, análise e armazenamento da 

informação, que de acordo com o gráfico 4 se faz de modo mais maturo e 

simétrico. 

Sendo a integração bilateral indispensável ao controlo postural e ao 

controlo perceptivo visual e tendo em conta que esta se fez de modo 

substancialmente positivo para esta criança podemos afirmar que a sua 

locomoção deverá ter maior controlo. 

 

 NOÇÃO CORPORAL 

 

Quadro 6- Resultados obtidos nos itens da Noção Corporal no Pré e Pós 

Programa. 

Itens da Noção Corporal Pré-programa Pós-programa 

Sentido Quinestésico 2 4 

Auto-Imagem 1 3 

Imitação dos Gestos 1 3 

Desenho do Corpo 2 3 

 

Gráfico 5 
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Observamos através do quadro 6 que todos os subfactores do item 

Noção Corporal evoluem significativamente. Os resultados obtidos no gráfico 

5 mostram-nos que a aluna melhorou o conhecimento que tem do seu próprio 

corpo, numa palavra o seu autocontrolo. Como resultado, observamos uma 

evolução a nível da sua integração sensório cortical com consequências 

positivas a nível da planificação motora.  

 

 ESTRUTURA ESPÁCIO TEMPORAL 

 

Quadro 7- Resultados obtidos nos itens da Estrutura Espácio-Temporal no 

Pré e Pós Programa. 

Itens da Estruturação Espácio-Temporal Pré-programa Pós-programa 

Organização 1 3 

Estrutura dinâmica 2 3 

Representação Topográfica 2 3 

Estruturação Ritmica 1 3 

Gráfico 6 
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Observa-se pela análise do quadro 9 que a cotação obtida no pré-

programa aponta para problemas evidentes nos subfactores da Organização 

e Estruturação rítmica, manifestando-se por dificuldades na verbalização da 

acção, de planificação visuo-espacial, de ajustamento espacial e direccional 

na tarefa e distorções perceptivo-auditivas. Os restantes subfactores revelam 

dificuldades na memorização e sequencialização visuoespacial  

  Como se pode observar no gráfico 8, no pós-programa todos os 

subfactores da estruturação Espácio Temporal revelam uma evolução 

positiva. Deste modo a criança adquire fundamentos psicomotores básicos da 

aprendizagem e da função cognitiva, sendo-lhe fornecidas as bases do 

pensamento relacional, a capacidade de processamento simultâneo e 

sequencializado da informação, capacidade de retenção e de revisualização. 

 

 PRAXIA GLOBAL 

 

Quadro 8- Resultados obtidos nos itens da Praxia Global no Pré e Pós 

Programa. 

Itens da Práxia Global Pré-programa Pós-programa 

Coordenação - Óculo-Manual 1 3 

Coordenação - Óculo-Pedal 1 1 

Coordenação - Dismetria 1 2 

Dissociação- membros superiores 2 3 

Dissociação - membros inferiores 1 3 

Dissociação - agilidade 1 1 
 

 

Gráfico 7
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O quadro 8, revela que do pré-programa para o pós programa nem 

todos os subfactores evoluíram, nomeadamente a Coordenação Óculo-pedal 

e a Dissociação-agilidade, manifestando dispráxias, distonias, diquinésias, 

dissincronias obvias. 

Os restantes subfactores evidenciam evolução revelando um 

melhoramento no planeamento motor e adequação no controlo visuomotor, 

com alguns sinais disfuncionais nomeadamente a nível da preensão, rigidez 

excessiva, tremores e distorções perceptivas. 

No gráfico 7 verificamos que o movimento voluntário passa a ser 

definido em função da sua finalidade, sendo desencadeado internamente 

pelos sistemas vestílulo-visual e visuo-espinal quando estes conferem uma 

adequada estabilidade postural. A Práxia Global passa a revelar uma pré-

programação pelas áreas associativas pré-motoras e pelo cerebelo. 

 

 PRAXIA FINA 

 

Quadro 9- Resultados obtidos nos subitens da Praxia Fina no Pré e Pós 

Programa. 

Itens da Praxia Fina Pré-programa Pós programa 

Coordenação Dinâmica Manual 1 3 

Tamborilar 1 3 

Velocidade de precisão-Pontos 1 2 

Velocidade de precisão-Cruzes 1 2 
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Gráfico 8 

 

Consideramos através da análise do quadro 9 que embora haja um 

aumento na cotação no pós programa dos subfactores Velocidade Precisão-

Pontos e Velocidade de Precisão-Cruzes a  aluna continua a revelar sinais 

dispráxicos: deficiente preensão, rigidez excessiva, tremores e distorções 

perceptivas. 

No gráfico 8 podemos constatar uma evolução em todos os 

subfactores, significando que o cérebro, como órgão de aprendizagem, 

prepara, processa e elabora informação, recodificando a informação 

sensorial, transformando-a num sistema de conceitos, estabelecendo  planos, 

programas e formas de controlo consciente das acções (Fonseca, 1988). 

 

 O PERFIL PSICOMOTOR 

 

Os resultados do nosso estudo estão apresentados no Quadro 10, 

verificando-se que antes do programa a aluna apresentava um perfil Dispráxico 

gráfico 9), característico de crianças que revelam dificuldades de 

aprendizagem, apresentando um ou mais sinais desviantes que assumem 

significação neuro-evolutiva, consoante a idade e a severidade do sintoma que 

apresenta. Este resultado revela suspeitas de uma disfunção psiconeurológica 

dos dados tácteis, vestibulares e proprioceptivos, que interferem na capacidade 

d e planificar acções, podendo-se repercutir em dificuldades de aprendizagem 

(Fonseca, 1992). 
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Na criança dispráxica as relações que se estabelecem entre a 

motricidade e a organização psicológica não se verificam harmoniosa e 

sistemicamente. As crianças com dificuldades de aprendizagem podem ter 

problemas de memória, problemas de simbolização, problemas emocionais e 

consequentemente problemas de comportamento. Estes últimos não se 

verificam na aluna em questão. 

A aprendizagem envolve a necessidade de uma grande interacção 

sensorial, ao nível do sistema nervoso central onde é organizada, armazenada 

e elaborada para depois originar as respostas e as reacções motoras. 

 

Quadro 10- Resultado da média dos Factores Psicomotores no Pré e Pós-

programa. 

Itens Psicomotores 
Cotação no Pré-

progama 
Cotação no Pós-

programa 
Tonicidade 1 3 

Equilibração 1 1 
Lateralidade 2 4 

Noção Corporal 2 3 
Estruturação Espacio -Temporal 2 3 

Praxia global 1 2 
Praxia Fina 1 3 

   
Cotação do perfil 

psicomotor 
10 19 

Perfil Psicomotor DISPRÁXICO EUPRÁXICO 
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Gráfico 9 – Resultado da média dos Factores Psicomotores no Pré-programa 

 

Gráfico 10 - Resultado da média dos Factores Psicomotores no Pós-programa 
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No Pós-programa a aluna passou a ter um perfil Eupráxico (gráfico 10), 

característico de crianças que, apesar de poderem não revelar dificuldades de 

aprendizagem, apresentam imaturidade e imprecisão nalguns factores 

psicomotores, nomeadamente na equilibração e praxia global. 

Parece-nos que esta criança passou a reunir as condições para assumir 

a psicomotricidade com uma organização psíquica superior, planificando, 

elaborando, regulando, verificando, executando e integrando a acção dando-

lhe expressão, forma e conteúdo (Fonseca, 1992). 

 

 

Gráfico 11- Comparação da média obtida nos factores Psicomotores no Pré e 

no Pós-programa 

 

Através da análise do gráfico 11 constatamos que houve evolução de 

todos os itens psicomotores, com excepção da Equilibração. Interpretamos 

este resultado tendo em conta o factor de deficiência da aluna, que lhe 

condiciona nas estruturas bases do seu desenvolvimento. No entanto 

salientamos que a aluna passou a ser mais autónoma a nível da locomoção 

prescindindo sempre que possível do uso das canadianas.  
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5.3- Avaliação da Adaptação ao Meio Aquático 

 

A partir dos objectivos e hipóteses que orientam o nosso estudo, os 

resultados foram concernentes aos testes de avaliação qualitativa de 

actividades de meio aquático. Deste modo decidimos apresentar e comparar 

os resultados obtidos nas avaliações Pré-programa e Pós-programa através 

do quadro 11. 

 
Quadro 11: Resultados Finais da adaptação ao meio aquático. 

 
Exercício Nível Coluna1 

 
Início do 

Programa 
Fim do 

programa 

Entrada na água 2 3 

Equilíbrio vertical 1 2 

Adaptação da face 0 3 

Salto de pé 0 0 

Equilibrio horizontal ventral 0 2 

Equilíbrio horizontal dorsal 0 2 
Batimento alternado membros inferiores em posição 
ventral 

0 2 

Batimento alternado membros inferiores em posição 
dorsal 

0 2 

Deslocamento autónomo 0 2 

Gráfico 12 
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Pela análise do gráfico 12 concluímos que a aluna teve um progresso 

significativo em todos os exercícios, com excepção do exercício de salto de 

pé. 

Observamos que a aluna ultrapassou alguns receios, adquiriu mais 

autonomia e maior confiança para se deslocar neste novo meio 

Conseguiu obter situações de conforto, segurança e sucesso, tais como: 

 

 Imerge o corpo até ao nível dos ombros; 

 

 Desloca-se de forma confiante, desde que sinta que a professora está 

próxima de si; 

 

 Imerge a face e , abre os olhos; 

 

 Apoiada no bordo da piscina passa da posição vertical para a posição 

horizontal ventral; 

 Com apoio da professora passa da posição vertical para a horizontal 

dorsal com o corpo alinhado e retoma a posição vertical; 

 

 Realiza movimentos dos membros inferiores alternados com apoio ou 

manipulação; 

 
 Realiza pequenos deslocamentos (2 a 4 metros) afastando-se do bordo. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES  
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6. CONCLUSÕES  

 

 

Em função dos resultados obtidos e de acordo com as hipóteses 

formuladas inicialmente apresentam-se de seguida as principais conclusões: 

 

 Confirma-se a hipótese 1, pois a aluna apresentou maior 

cotação na bateria psicomotora de Fonseca (1992) após ter 

frequentado o programa de adaptação ao meio aquático. A 

aluna em cinco meses passou do perfil psicomotor Dispráxico 

para o perfil psicomotor Eupráxico, revelando uma evolução do 

perfil; 

 

 Confirma-se a hipótese 2, uma vez que os diferentes itens 

psicomotores não tiveram a mesma evolução. O item de 

Equilibração não sofreu alteração da cotação. Os itens de 

estruturação espácio-temporal e de Praxia Global tiveram 

evolução de valor 1. E os itens de tonicidade, Lateralização, 

Noção do Corpo e Praxia Fina evoluíram em 2 valores. 

 
 Confirma-se a hipótese 3, pois pelos resultados obtidos 

através da avaliação da adaptação ao meio aquático, a aluna 

evoluiu em todos os exercícios com excepção do salto de pé. 

 

Os resultados mostram que um programa de adaptação ao meio 

aquático é indicado para a estimulação psicomotora da criança com Paralisia 

Cerebral. 

 

Através da análise dos resultados verificamos que no aspecto 

psicomotor, a aluna obteve bons resultados tendo em atenção o tempo em 

que se realizou a intervenção (5 meses).  

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SUGESTÕES 
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7. SUGESTÕES 

 

Na sequência do trabalho por nós desenvolvido, pretendemos deixar 

algumas sugestões que acreditamos serem benéficas para obtenção de 

resultados mais positivos no que diz respeito à aplicação do programa de 

adaptação ao meio aquático: 

 

 Aumentar a frequência das sessões na piscina de forma a 

promover a aprendizagem e consolidação de habilidades; 

 

 Poder trabalhar a psicomotricidade relacional em meio aquático; 

 
 

 Promover a ida de outros alunos à piscina de forma a deixar a 

criança apropriar-se da água, perceber o seu contacto e a 

desfrutar de brincadeiras; 

 

 Dar continuidade ao trabalho por nós desenvolvido com o intuito 

de consolidar e desenvolver melhorias; 

 

 Assumir parcerias com vontade política para apoiar os 

protocolos entre as escolas e as instituições. 
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ANEXO 1 

 

 

CARTAS DE AUTORIZAÇÃO



 

 



 

XXIX 

 
 

Carta de pedido de autorização dirigida ao Conselho Executivo 

 

Exmº Senhor  

 

Presidente do Conselho Executivo 

 

A investigação na área da Psicomotricidade em crianças e jovens com 

Paralisia Cerebral é relativamente escassa. Uma das razões para tal prende-se 

com as dificuldades de investigação. 

À medida que estes alunos entram na escola inclusiva e se envolvem na 

comunidade aumenta oportunidade de se compararem com os seus pares sem 

esta condição de deficiência. Deste modo são necessárias tomar medidas que 

consistem em perceber como é as crianças com paralisia cerebral utilizam e 

desenvolvem e utilizam as suas capacidades. Neste contexto, e no âmbito das 

actividades do Gabinete de Actividade Física Adaptada, pretendemos 

desenvolver um programa de actividades aquáticas para crianças com Paralisia 

Cerebral sobre a temática anteriormente referida. 

Neste contexto pretendo avaliar a Psicomotricidade de uma aluna com 

Paralisia Cerebral, com base na aplicação de um programa de actividades 

aquáticas. 

 

Nesse sentido gostaríamos de lhe solicitar autorização necessária para a  

aplicação, na referida aluna, d a Bateria Psicomotora de Fonseca (1992) e de 

um documento de Avaliação da Adaptação ao Meio Aquático, bem como 

desenvolver um programa de actividades aquáticas. 

Todo este trabalho será desenvolvido pela aluna Teresa Alexandra Guedes 

Vieira sob orientação do Professor Doutor Rui Corredeira e co-orientado pelo 

Mestre Luis Lopes, no âmbito da elaboração da sua tese de mestrado. 

 



 

XXX 

A participação neste trabalho é, naturalmente, voluntária, sendo 

respeitados os princípios de confidencialidade inerente a investigações do 

género. 

 

Comprometemo-nos desde já a aplicar o programa, apenas depois de 

autorizados, e, caso entenda, prestando os esclarecimentos que julgar 

necessários,  esperamos a sua melhor disponibilidade sobre o assunto, com a 

brevidade que lhe for possível. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       __________________________ 
                                                                           Teresa Guedes Vieira 

 
 
 

_________________________ 
 

                                                                        Presidente do Conselho Executivo 
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Exmo. Sr. 
 
 Encarregado de Educação 
 
 
Assunto: Pedido de autorização para a aplicação de instrumentos de 
avaliação e aplicação de um programa de actividades aquáticas  
 
 

Eu, Teresa Alexandra Guedes Vieira, aluna do mestrado em Actividade 

Física Adaptada, da Faculdade de Desporto, da Universidade do Porto, 

(FADEUP), venho por este meio solicitar a vossa Ex.ª autorização para a 

aplicação da Bateria de Avaliação da Psicomotricidade de Fonseca. 1992. 

Assim com para aplicação de uma avaliação de Adaptação ao Meio 

Aquático, baseada no Documento Normativo de Avaliação da Adaptação ao 

Meio Aquático das aulas de Prática Pedagógica da disciplina de Didáctica 

Desporto I – Natação, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 Após a realização destas  avaliações iniciais, na qual aplicamos os 

testes acima referidos,   aplicaremos posteriormente um programa de 

Actividades Aquáticas. uma vez por semana, durante 1 hora na APPACDM. 

O programa incidirá especialmente no estímulo  das habilidades que 

apresentarem maior deficit, de acordo com os resultados da avaliação. e 

aquelas consideradas importantes para maior independência da aluna. 

Após este período, que terá a duração aproximada de 4 meses, será 

novamente aplicado o teste de forma a verificar se existiram evoluções nos 

seus padrões básicos motores, devido aos programas realizados durante o 

tempo mencionado. 

 Comprometo-me desde já a aplicar o instrumento apenas depois de 

autorizada e, caso entenda necessário, prestando os esclarecimentos que 

pretender. 

Com os melhores cumprimentos, 
       __________________________ 

                                                                           Teresa Guedes Vieira 
 

_________________________ 
 

                                                                                   Encarregado de Educação
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DECRETO LEI 3/2008 
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ANEXO III  

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
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RELATÓRIO DE PSICOMOTRICIDADE  

 
NOME:  
IDADE:  
 
INÍCIO DA TERAPIA:  
NÚMERO DE SESSÕES MENSAIS: 
 

PERFIL PSICOMOTOR: 
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Legenda: 
1. realização imperfeita, incompleta e descoordenada 
2. realização com dificuldades de controlo 
3. realização controlada e adequada 
4. realização perfeita, económica, harmoniosa e bem controlada 
 

AVALIAÇÃO PSICOMOTORA INICIAL 

 
PLANO TERAPÊUTICO 

 
EVOLUÇÃO PSICOMOTORA 

 
RECOMENDAÇÃO TERAPÊUTICA 

                                               Porto, 2009.11.28 
      ______________________________  
 
          (Teresa Alexandra) 
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Adaptação ao Meio Aquático  

 
 
 

Nível 
Comportamento: 
 Entrada na água  

SIM NÃO

0 Não entra na água.   

1 Imerge apenas os pés.   

2 Imerge o corpo apenas até à cintura,   

3 Imerge o corpo até ao nível dos ombros.   
 
 
 

Nível 
Comportamento: 
 Equilíbrio Vertical 

SIM NÃO

0 Não se desloca.   

1 
Desloca-se, desde que seja acompanhada pela 
professora - de forma pouco confiante. 

  

2 
Desloca-se desde que seja acompanhada pela 
professora - de forma confiante. 

  

3 Desloca-se autonomamente, de forma confiante.   
 
 
 
 

Nível 
Comportamento 
 Adaptação da face 

SIM NÃO

0 Não imerge a face.   

1 Só imerge a face sem abrir os olhos e sem expirar.   

2  Só imerge a face e, ou expira, ou abre os olhos.   

3 
Imerge a face, abre os olhos e expira durante mais de 
3 segundos. 

  

 
 
 
 
 
 

Nível 
Comportamento 
 Salto de pé 

SIM NÃO

0 Não Salta para a água   



 

LXXI 

1 
Salta apenas para a água a partir do bordo da piscina, 
partindo da posição de sentado. 

  

2 
 Salta para a água a partir do bordo da piscina, 
partindo da posição de “cócoras” 

  

3 
Salta para água a partir do bordo da piscina, partindo 
da posição de pé. 

  

 

Nível 
Comportamento 
Equilíbrio horizontal Ventral 

SIM NÃO

0 Não passa da posição vertical para a posição ventral.   

1 
Passa apenas apoiado no bordo, da posição vertical 
para uma posição horizontal ventral inclinada ou 
desalinhada e retoma a vertical. 

  

2 
 Passa, apoiado no bordo, da posição vertical para a 
posição horizontal ventral com o corpo alinhado e 
retoma vertical. 

  

3 
Passa, autonomamente, da posição vertical para a 
posição horizontal ventral, definido esta posição por 
mais de 3 segundos. 

  

 

Nível 
Comportamento 
Equilíbrio horizontal dorsal 

SIM NÃO

0 Não passa da posição vertical para a posição dorsal.   

1 
Passa apenas apoiado no bordo, da posição vertical 
para a posição horizontal dorsal inclinada ou 
desalinhada e retoma a vertical. 

  

2 
 Passa apoiado no bordo, da posição vertical para a 
posição horizontal dorsal com o corpo alinhado e 
retoma vertical. 

  

3 
Passa autonomamente, da posição vertical para a 
posição horizontal dorsal, definido esta posição por 
mais de 3 segundos. 

  

 

Nível 
Comportamento 
Batimento alternado dos Membros Inferiores (MI)  em 
posição ventral 

SIM NÃO

0 Não realiza acção de MI   

1 Apenas realiza movimento de pedalagem.   

2 
Realiza pernada profunda ou flecte excessivamente 
os joelhos. 

  

3 Realiza pernada com MI em extensão.   
 
 

Nível 
Comportamento 
Batimento alternado dos membros inferiores em 

SIM NÃO



 

LXXII 

posição dorsal 

0 Não realiza acção de MI   

1 Apenas realiza movimento de pedalagem.   

2 
Realiza pernada profunda ou flecte excessivamente 
os joelhos. 

  

3 Realiza pernada com MI em extensão.   
 
 
 

Nível 
Comportamento 
Deslocamento autónomo (sem contacto dos MI com o 
solo) 

SIM NÃO

0 Não se desloca de forma autónoma   

1 
Realiza apenas pequenos deslocamentos, de 2 a 4 
metros, mantendo-se perto do bordo. 

  

2 
Realiza pequenos deslocamentos, de 2 a 4 metros 
afastando-se perto do bordo. 

  

3 Realiza deslocamentos superiores a 4 metros.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptações: Adaptação do Documento normativo de Avaliação da Adaptação ao 
Meio Aquático das aulas de Prática Pedagógica da disciplina de Didáctica do 
Desporto 1 – Natação, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (2005).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV  

PLANOS DE AULA E RESPECTIVA AVALIAÇÃO 



 

 

 



 

 

PLANO DE AULA Nº1 

 

 
Local: Piscina da APPACDM 
Porto 

 
Aula n.º1 
Duração: 60’ 
 
 

 
Unidade Didáctica: Avaliação da Adaptação ao Meio Aquático 
Local: Piscina da APPACDM do Porto 

 
Material:  

 

Objectivos Gerais: Avaliação prognóstica 
 

 

Objectivos 
Específicos 

Situações de Aprendizagem 
Organização Alunos/Professor 

 

PARTE INICIAL 

- Desenvolvimento da 
relação de 
afectividade 
professora aluna 
Entrada na água e 
imersão do corpo. 

A professora acompanha a aluna, explica-lhe o propósito 
desta aula. Transmite-lhe confiança. 
A aluna entra na água; Imerge apenas os pés; Imerge o 
corpo até à cintura; Imerge o corpo até ao nível dos ombros. 
 

10´ 

PARTE FUNDAMENTAL 

Identificação da 
forma como de 
processa o equilíbrio 
Vertical 

Realização de marcha ao longo da piscina. Os 
deslocamentos efectuar-se-ão, gradualmente com e sem 
ajuda da professora. 5´ 

Aceitação da água 
com a face. 
 

A aluna imerge a face, expira, abre os olhos. O professor 
observa para posteriormente registar. 
. 5´ 

Consegue ter 
Equilíbrio horizontal 
Ventral e Equilíbrio 
horizontal dorsal 

A aluna passa, com apoio da professora  da posição vertical 
para a posição horizontal ventral, e da posição vertical para a 
horizontal dorsal. 5´ 

 Realiza batimento 
alternado dos 
membros inferiores 
em posição ventral e 
dorsal 

A aluna realiza pernada com membros inferiores em 
extensão. 

5´ 



 

 

Desloca-se de forma 
autónoma (sem 
contacto dos MI com 
o solo) 

A aluna realiza deslocamentos na piscina sem contacto dos 
membros inferiores no solo. 

5´ 

PARTE FINAL 

Deslizar na água. 
Sentir o efeito 
relaxante da mesma. 

A professora coloca a aluna apoiada com os braços à volta 
do seu pescoço e transporta a aluna pela piscina sentido o 
efeito relaxante da água. 

5´ 

 



 

 

RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO DA AULA Nº1 

 

Nesta primeira aula foi aplicada uma avaliação de adaptação ao meio 

aquático.  

Após a aplicação da mesma observamos que a aluna não consegue 

realizar os exercícios propostos. 

Desloca-se na água apenas com a ajuda da professora, mantém-se 

sempre na vertical. Revela espasticidade corporal. 

Não passa à posição de horizontal, mais concretamente ao decúbito 

ventral. Devido à limitação da função ventilatória não é capaz de realizar a 

imersão da face. 

 

Após a avaliação da Adaptação ao Meio Aquático observamos a 

necessidade de trabalhar este processo, recorrendo ao domínio do corpo com 

base nos objectivos de três domínios: equilíbrio, respiração, propulsão. 

Pretendemos com estas acções, promover a familiarização da aluna com o 

meio aquático, promover a criação de autonomia no meio aquático, criar as 

bases para posteriormente aprender habilidades motoras aquáticas 

específicas. 

Consideramos que a água irá exercer efeitos benéficos para a aluna, na 

medida em que pode proporcionar diminuição de espasmos e relaxamento 

muscular, alívio da dor muscular e articular; manutenção ou aumento da 

amplitude do movimento articular, fortalecimento e aumento da resistência 

muscular localizada; melhoria circulatória e na elasticidade da pele, melhoria no 

equilíbrio estático e dinâmico, relaxamento dos órgãos de sustentação (coluna 

vertebral), melhoria da postura; melhoria da Tonicidade, Lateralidade, 

Equilibração, Noção Corporal, Estruturação Espácio-temporal. Práxia Fina, 

Práxia Global. 
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PLANO DE AULA Nº2 

 
 
Local: Piscina da APPACDM 
Porto 

 
Aula n.º: 2 
Duração: 60m’ 
 
 

 
Unidade Didáctica: Adaptação ao Meio Aquático 
 
Material: bolas, argolas, 

 
 
Objectivos Gerais: 
Desenvolver confiança no aluno. Proporcionar uma fase de descoberta, ou seja, uma 
aproximação ao novo meio. Trabalhar progressivamente os deslocamentos, utilizando o 
equilíbrio vertical, para que consiga adquirir a noção da resistência que o meio impõe 
.  
 

Objectivos 
Específicos 

Situações de Aprendizagem 
Organização Alunos/professor 

Palavras -chave 
 

PARTE INICIAL 

Adaptação mental: 

A aluna supera 

preconceitos 

 

A aluna não revela 

medo em entrar na 

água. 

A aluna despe-se num ambiente estranho, como o vestiário.  
 
A aluna entra na água com ajuda da professora. 
 

10´ 

PARTE FUNDAMENTAL 

A aluna torna-se 

capaz de responder 

com flexibilidade aos 

diferentes ambientes, 

situações ou tarefas  

Deslocação da aluna na piscina.  
 
Realização de exercícios de com aproximação do queixo e 
dos ouvidos da água. 
 
Molhar a Face 
 A professora solicita que a aluna "lave a cara dentro da 
piscina como fazem no lavatório". 
 

10´ 

Desprendimento 

Estimulação d a 
independência. 

Jogo da roda 
A aluna e a professora de mão dada encontram-se numa 
roda e afastam-se e aproximam-se do centro à ordem de 
perto e longe. 

10´ 
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Desprendimento: 
Facilitação da 
estabilidade do tronco 
e equilíbrio da 
cabeça. 

A professora segura um arco e propõe à aluna que também o 
segure e ambas que se desloque na piscina. 
Marcha em círculo com as mãos dadas e mudanças de 
sentido esporádicas. 
 

10´ 

PARTE FINAL 

Realizar o 
relaxamento 
A aluna percebe que 
o seu corpo flutua. 

Realização de exercícios para o corpo da aluna flutuar. 
A aluna ( com o apoio da professora) segura uma bola e 
desloca-se na piscina, 

5´ 
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Relatório de Observação da aula nº 2 

 

 

A aluna não se consegue deslocar na piscina sem o auxílio da 

professora, Desequilibra-se, independentemente da profundidade da água.  

 Revela espasticidade corporal, descontrole ao nível da coordenação motora. 

Muita dificuldade em se sentar. 

Revela grande desconforto perante o contacto da face com a água.  

Levanta a cabeça e como consequência afunda os membros superiores. 

Verifica-se a necessidade de trabalhar aspectos básicos necessários à 

Adaptação ao meio Aquático, nomeadamente o equilíbrio, incluindo flutuações 

e rotações; a respiração e a propulsão 

Medo evidente na entrada e deslocamento na água. 

Apresenta descontrole da respiração. O acto respiratório não é 

voluntário e activo. 

Existe uma enorme tensão por parte da aluna mantém os ombros fora 

da água, retém a respiração, Faz extensão do pescoço; Reluta em imergir o 

rosto. 

Está constantemente em contacto com a professora, devido ao medo de 

se deslocar no meio aquático. 

No entanto mostra enorme entusiasmo em participar nas actividades 

propostas. É capaz de inter-agir verbalizando os seus medos. 

Observa-se que o meio aquático a cativa, pedindo para ficar mais tempo 

na piscina. 
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PLANO DE AULA Nº3 

 

 
Local: Piscina da APPCDM 
Porto 
 

 
Aula n.º: 3 
Duração: 60m’ 
 
 

 
Material: Objectos lúdicos – bolas de ping-pong 

 
 
Objectivos Gerais: 
Desenvolver confiança no aluno, ensinar habilidades de segurança. Trabalhar o controlo da 
respiração, experimentar os apoios verticais e os Horizontais. 
 
 
 

Objectivos Específicos 
Situações de Aprendizagem 

Organização Alunos/Professor 
 

PARTE INICIAL 

- Entrada na água e 
imersão do corpo até ao 
aos ombros. 

Entrada na água, de forma gradual, acompanhado pelo 
professor. 
- Objectos lúdicos serão usados de forma a 
proporcionar um maior prazer na execução do exercício, 
e através da abstracção diminuir o medo na deslocação 
da água 

10´ 

PARTE FUNDAMENTAL 

-Mobilização mioarticular 
- activação geral. 
 
- Realização de 
deslocamentos, de forma 
confiante, no meio 
aquático.   
 
Desenvolvimento da 
coordenação e correcta 
postura corporal 
específicas do padrão 
motor da marcha. 

- Realização de marcha ao longo da piscina 
acompanhada pela professora. 
 
- Os deslocamentos efectuar-se-ão, gradualmente em 
zonas mais profundas. 
 
- Objectos lúdicos serão utilizados, abstraindo-a da 
subida gradual do nível da água.  
 
- A correcção da postura é realizada por manipulação 
acompanhada de feedbacks verbais. 

10´ 

- Realização segundo 
diferentes sentidos  de 
deslocamentos na água. 
 
- Desenvolvimento da 

- Realização de deslocamentos, em marcha, segundo 
diferentes sentidos – para a frente, retaguarda e 
lateralmente. 
 
- O apoio dado inicialmente irá sendo gradualmente 

10´ 
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coordenação e correcta 
postura corporal 
específicas do padrão 
motor da marcha. 
 

retirado. 
 
- A correcção da postura é realizada por manipulação 
acompanhada de feedbacks verbais. 
 

- Desenvolvimento do 
equilíbrio. A aluna 
permanece em pé no 
meio aquático sem 
auxílio da professora. 
. 

- O exercício é efectuado frente a frente e a distância 
vai aumentando gradualmente. A aluna consegue 
permanecer em pé sem o apoio da professora. 
 
 

5´ 

PARTE FINAL 

- Aceitação da água com 
a face. 
 
 
- Desenvolvimento da 
relação de afectividade 
professora aluna 

- A aluna sopra uma pequena bola e esta desloca-se. 
Tenta fazer bolas na água através do sopro. 
 
- A aluna faz deslocar a bola com a cabeça. 
 
- A aluna assume com apoio da professora a posição de 
decúbito dorsal e efectua deslocação na piscina. 
Acenando para os colegas. 

10´ 
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Relatório de Observação da aula nº3 
 

 

A aluna não se consegue deslocar na piscina sem o auxílio da 

professora, desequilibra-se independentemente da profundidade da água. 

Tenta manter constante contacto com a professora devido ao medo de se 

deslocar no meio aquático 

Revela espasticidade corporal, descontrole ao nível da coordenação 

motora.  

Os movimentos inspiratórios e expiratórios foram sendo realizados com 

alguma dificuldade e descontrole. 

Inicialmente a aluna não conseguia fazer movimentar a bola de ping-

pong mas após algumas explicações e tentativas conseguiu, mas facilmente se 

cansava. 

A aluna ficava muito inquieta quando a água entrava em contacto com 

os olhos, estava constantemente a limpar a cara 

.  
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PLANO DE AULA Nº 4 

 

 
Local: Piscina da APPACDM 
Porto 

 
Aula n.º: 4 
Duração: 60m’ 
 
 

 
Material: Objectos lúdicos – bolas de ping-pong, argolas 

 
 
Objectivos Gerais: 
Desenvolver confiança no aluno, ensinar habilidades de segurança. Trabalhar o controlo da 
respiração, equilíbrio vertical,  

 

Objectivos Específicos 
Situações de Aprendizagem 

Organização Alunos/Professor 
 

PARTE INICIAL 

- Entrada na água e 
imersão do corpo até ao 
aos ombros. 

Entrada na água, de forma gradual, acompanhado pelo 
professor. 
- Objectos lúdicos espalhados na piscina serão usados 
de forma a proporcionar um maior prazer na execução 
do exercício, e através da abstracção diminuir o medo 
na deslocação da água 

10´ 

PARTE FUNDAMENTAL 

-  
- Realizar  
deslocamentos, de forma 
confiante, no meio 
aquático.   
Desenvolver a noção 
Espácio-Temporal 
 
Desenvolver a 
coordenação e correcta 
postura corporal 
específicas do padrão 
motor da marcha. 

- Realização de marcha ao longo da piscina 
acompanhada pela professora. 
 
- Os deslocamentos efectuar-se-ão, gradualmente em 
zonas mais profundas em diferentes sentidos. 
 
- Objectos lúdicos serão utilizados, abstraindo-a da 
subida gradual do nível da água.  
 
- A correcção da postura é realizada por manipulação 
acompanhada de feedbacks verbais. 

10´ 

- Realizar segundo 
diferentes sentidos  de 
deslocamentos na água. 
 
 

- Realização de deslocamentos, em marcha, segundo 
diferentes sentidos – para a frente, retaguarda e 
lateralmente.  
- A correcção da postura é realizada por manipulação 
acompanhada de feedbacks verbais. 
 

10´ 
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- Desenvolver o 
equilíbrio. A aluna 
permanece em pé no 
meio aquático sem 
auxílio da professora. 

- O exercício é efectuado frente a frente e a distância 
vai aumentando gradualmente. A aluna consegue 
permanecer em pé sem o apoio da professora. 
 
 

5´ 

- Aceitar a água na face. 
 
 
 
 

- A aluna sopra uma pequena bola e esta desloca-se. 
Tenta fazer bolas na água através do sopro. 
 
- A aluna faz deslocar a bola com o queixo. 
 
-  

 

PARTE FINAL 

- Desenvolver a relação 
de afectividade 
professora aluna 

A aluna assume com apoio da professora a posição de 
decúbito dorsal e efectua deslocação na piscina. 
Acenando com a mão direita e esquerda 
alternadamente 

10´ 

 

 



 

LXXXIX 

 
Relatório de Observação da aula nº4 

 
 

A entrada inicial na piscina foi realizada com o apoio da professora 

A aluna revelou ainda muita insegurança e dificuldade na realização da 

marcha no meio aquático. Continuou a apresentar medo na deslocação sem o 

apoio da professora, tendo como consequência o desequilíbrio. Apresenta 

espasticidade corporal, mas maior verifica-se melhorias ao nível da 

coordenação motora.  

 No exercício realizado com a bola de pingue-pongue verificamos que 

através deste aspecto lúdico aproxima a face da água mas tem dificuldade em 

controlar o movimento respiratório.  

A aluna revelou alguma dificuldade em segurar na bola de pingue-

pongue, isso quase sempre implicou desequilíbrio. Observa-se dificuldade 

inicial em pegar no arco e na bola que foi sendo ultrapassada com a presença 

da professora. A aluna ficou entusiasmada quando conseguiu realizar os 

exercícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

XCI 

 

PLANO DE AULA Nº 5 

 

 
Local: Piscina da APPACDM 
Porto 

 
Aula n.º: 5 
Duração: 60m 
 
 

 
Material: Objectos lúdicos – bola de pequenas dimensões, colchão flutuante, uma palha 

 
 
Objectivos Gerais: Adaptação ao meio aquático 
Desenvolver a relação de confiança professor aluno. Trabalhar o controlo da respiração, 
experimentar os apoios verticais e os Horizontais. 
 
 
 

Objectivos Específicos 
Situações de Aprendizagem 

Organização Alunos/Professor 
 

PARTE INICIAL 

Mobilização mioarticular - 
activação geral. 
 
 
Realização de marcha ao 
longo da piscina com 
imersão do corpo. 
 
 

Entrada na água, de forma gradual, acompanhado pelo 
professor. 
- 
 
 Objectos lúdicos espalhados na piscina serão usados 
de forma a proporcionar um maior prazer na execução 
do exercício, e através da abstracção diminuir o medo 
na deslocação da água 

10´ 

PARTE FUNDAMENTAL 

Realização de 
deslocamentos, de forma 
confiante, no meio 
aquático.   
 
Desenvolvimento da 
coordenação e correcta 
postura corporal 
específicas do padrão 
motor da marcha. 

- Realização de marcha ao longo da piscina 
acompanhada pela professora. 
 
- Os deslocamentos efectuar-se-ão, gradualmente em 
zonas mais profundas. 
 
- Objectos lúdicos serão utilizados, abstraindo-a da 
subida gradual do nível da água.  
 
- A correcção da postura é realizada por manipulação 
acompanhada de feedbacks verbais. 

15´ 



 

XCII 

- Realização segundo 
diferentes sentidos  de 
deslocamentos na água. 
 
 

- Realização de deslocamentos, em marcha, segundo 
diferentes sentidos – para a frente, retaguarda e 
lateralmente. O apoio dado inicialmente irá sendo 
gradualmente retirado. 
- A correcção da postura é realizada por manipulação 
acompanhada de feedbacks verbais. 
 

15´ 

- Desenvolvimento do 
equilíbrio. A aluna 
permanece em pé no 
meio aquático sem 
auxílio da professora. 
. 

- O exercício é efectuado frente a frente e a distância 
vai aumentando gradualmente. A aluna deverá 
permanecer em pé sem o apoio da professora. 
 
 

15 

Realizar respiração com 
a boca. 
 
Imersão da face em 
apneia. 
 

- A aluna sopra uma palha tentando fazer bolas na água 
através do sopro. 
 
A “rainha dos Mares” aluna terá de entrar dentro dos 
arcos que se encontram na piscina  e levantá-los no ar 
com as duas mãos. 

 

- Desenvolvimento da 
relação de afectividade 
professora aluna 

A aluna assume com apoio da professora a posição de 
decúbito dorsal e efectua deslocação na piscina. 
Acenando para os colegas.  

PARTE FINAL 

-  
Relaxamento e retorno à 
calma. 
 
Familiarização com o 
meio e aceitação da 
posição de decúbito 
dorsal. 

 
O aluno assume a posição de decúbito dorsal, sobre um 
colchão e é puxada pela professora ao longo da piscina. 

10´ 

 



 

XCIII 

Relatório de Observação da aula nº 5 
 

A aluna mostrou-se bastante entusiasmada com o facto de ter a aula na 

piscina novamente. 

A entrada na piscina foi realizada com o apoio da professora.  

No deslocamento para recolher os objectos espalhados na piscina já 

largava a mão da professora, mas não se afasta muito sozinha. Agarrava-se 

imediatamente quando sentia que estava numa parte mais funda da piscina. 

Observou-se que a água em contacto com a face já não a incomodava 

tanta. Reflexo disso é que não estava constantemente a limpar a face 

A aluna conseguiu fazer bolas com a palha mas verificou-se que se 

cansava ainda facilmente, e quando queria executar com rapidez os exercícios 

ficava muito atrapalhada, tendo dificuldade em coordenar as acções.  

A aluna não conseguiu entrar no arco submergindo a face na água, 

levantava os arcos com uma mão para conseguir entrar no arco. 

Realizamos exercícios de retenção da respiração, que conseguia fazer 

com a face fora da água. Quando a face se aproximava da piscina levantava-se 

energicamente agarrando a professora.  

Conversei com a aluna e expliquei que com o tempo iríamos conseguir 

realizar a actividade. 

Foi com apoio que se deitou no colchão, mostrou-se confiante e segura 

adorou o exercício. 

Estava constantemente a pedir para ficar mais um pouco.  



 

 



 

XCV 

PLANO DE AULA Nº 6 

 

 
Local: Piscina da APPACDM 
Porto 

 
Aula n.º: 6 
Duração: 60’ 

 
Material: Objectos lúdicos –  bola de pequenas dimensões coloridas, colchão flutuante, 

 
 
Objectivos Gerais: Adaptação ao meio aquático 
Desenvolver a confiança do aluno no meio. Trabalhar o equilíbrio, a auonomia,  o controlo da 
respiração,  

 

Objectivos Específicos 
Situações de Aprendizagem 

Organização Alunos/Professor 
 

PARTE INICIAL 

Realizar a – activação e a 
mobilização geral. 
 
 
Realização de marcha ao 
longo da piscina com 
imersão do corpo. 
Conseguir equilibrar-se. 
 
 

Entrada na água, de forma gradual, acompanhado pelo 
professor. 
- 
 
 A professora indica qual a cor da bola que aluna deve 
apanhar. 
-  

10´ 

PARTE FUNDAMENTAL 

Realização de 
deslocamentos, de forma 
confiante, no meio 
aquático.   
 
Desenvolvimento da 
coordenação e correcta 
postura corporal 
específicas do padrão 
motor da marcha. 

- Realização de marcha ao longo da piscina 
acompanhada pela professora. 
 
- Os deslocamentos efectuar-se-ão, gradualmente em 
zonas mais profundas. 
 
- Objectos lúdicos serão utilizados, abstraindo-a da 
subida gradual do nível da água.  
 
- A correcção da postura é realizada por manipulação 
acompanhada de feedbacks verbais. 

15´ 

- Realizar deslocamentos 
na água em diferentes 
sentidos . 
 
 

- Realização de deslocamentos, em marcha, segundo 
diferentes sentidos – para a frente, retaguarda e 
lateralmente. Ao som da música . 15´ 



 

XCVI 

 
- Desenvolvimento da 
relação de afectividade 
professora aluna 

-  
- A aluna assume com apoio da professora a posição de 
decúbito dorsal e efectua deslocação na piscina. 
Acenando para os colegas. 

 

Controlar o movimento 
repiratório . 
 
Imergir a face. em 
apneia. 
 
 

A aluna sopra uma palha tentando fazer bolas na água 
através do sopro. 
 
A aluna terá de reter a respiração e submergir a face na 
água. Expirar novamente apenas fora da água. 

 

PARTE FINAL 

-  
Relaxamento e retorno à 
calma. 
 
Familiarização com o 
meio e aceitação da 
posição de decúbito 
dorsal. 

 
O aluno assume a posição de decúbito dorsal, sobre um 
colchão e é puxada pela professora ao longo da piscina. 

10´ 

 
 



 

XCVII 

 

Relatório de Observação da aula nº 6 
 

Nesta aula começamos por fazer a entrada na piscina com o apoio da 

professora. A aluna mostrou mais autonomia deslocando-se apenas com um 

pequeno apoio da professora. No entanto não se queria afastar muito. 

No exercício com os arcos a aluna conseguiu dirigir-se para os arcos 

mas sempre com apoio. 

Ao apanhar os objectos verifica-se que a aluna manteve um pouco mais 

o equilíbrio, havendo maior coordenação e controle dos movimentos. 

Deslocou-se em direcção aos objectos mas a profundidade da piscina 

ainda a perturba. 

A aluna conseguiu fazer bolas com a palha mas verificou-se algum 

cansaço, continuou a ter dificuldades em coordenar as acções, ao queres 

executar com rapidez os exercícios ficava muito atrapalhada.  

A aluna continuou a não conseguir entrar no arco submergindo a face na 

água, levantava os arcos com uma mão para conseguir entrar no arco. 

Voltamos a realizar exercícios de retenção da respiração, que conseguia 

fazer com a face fora da água. Quando a face se aproximou da água da piscina 

já não se levantou energicamente. Continuou a tentar mas ainda não 

conseguiu realizar o exercício. 

Conversei com a aluna e expliquei que com o tempo iríamos conseguir 

realizar a actividade. 

Foi com apoio que se deitou no colchão, mostrou-se confiante e segura 

adorou o exercício. 

Estava constantemente a pedir para ficar mais um pouco.  

 

 

 

 

 



 

XCVIII 



 

XCIX 

PLANO DE AULA Nº 7 

 

 
Local: Piscina da APPACDM 
Porto 

 
Aula n.º: 7 
Duração: 60’ 

 
Material: Objectos lúdicos –  bola de pequenas dimensões coloridas, colchão flutuante, 

 
 
Objectivos Gerais: Desenvolver a confiança do aluno no meio. Realizar a respiração pela boca, 
Desenvolver o equilíbrio.  Executar a passagem da posição vertical para a Horizontal. 

 

Objectivos Específicos 
Situações de Aprendizagem 

Organização Alunos/Professor 
 

PARTE INICIAL 

Adquirir aspectos d e 
segurança relativamente 
à entrada na água  
 

Entrada na água, de forma gradual sem o apoio do 
professor.- 
 
  
 

10´ 

PARTE FUNDAMENTAL 

Realização de 
deslocamentos, de forma 
confiante, no meio 
aquático.   
 
Desenvolvimento da 
coordenação e correcta 
postura corporal 
específicas do padrão 
motor da marcha. 

Jogo do gato e da do rato. O gato tem de apanhar o 
rato.  
 
- 
 
- A correcção da postura é realizada por manipulação 
acompanhada de feedbacks verbais. 

15´ 

- Realizar deslocamentos 
na água em diferentes 
sentidos . 
 
 

- Realização de deslocamentos, em marcha, segundo 
diferentes sentidos – para a frente, retaguarda e 
lateralmente. Ao som da música . 15´ 

PARTE FINAL 



 

C 

 
- Desenvolvimento da 
relação de afectividade 
professora aluna 

 
- A aluna assume com apoio da professora a posição de 
decúbito dorsal e efectua deslocação na piscina. 
Acenando para os colegas. 

10´ 



 

CI 

Relatório de Observação da aula nº 7 
 
 

A aluna já mostrou nesta aula um pouco mais de autonomia, 

conseguindo entrar na água sem apoio da professora. 

No jogo do rato e do gato afastava-se apenas um pouco da professora 

pois desequilibrava-se. Realizou o exercício utilizando como apoio a beira da 

piscina. 

A aluna esforçou-se por se deslocar ao som da música nas diferentes 

direcções. Conseguiu executar alguns movimentos sem qualquer tipo de apoio. 

Realizamos ainda exercícios de expiração continuada e intervalada, com 

a face próxima da água. 

A actividade em que a aluna teve de imitar ruídos com a boca dentro de 

água baseou-se em jogos de sopro. 

Na última actividade verificou-se que  a aluna estabeleceu uma relação 

de confiança com a professora.  

Trabalhamos também neste último objectivo a passagem a da posição 

vertical para a horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

CIII 

 

PLANO DE AULA Nº 8 

 

 
Local: Piscina da APPACDM 
Porto 

 
Aula n.º: 8 
Duração: 60’ 

 
Material: Objectos lúdicos –  4 arcos coloridos , 1 tapete , vários objectos flutuadores, bolas de 
ping-pong. 

 
 
Objectivos Gerais: Adaptação ao meio aquático 
. Realização de  controle respiratório, Desenvolvimento do equilíbrio. Passagem da posição 
vertical para a Horizontal. 

 

Objectivos Específicos 
Situações de Aprendizagem 

Organização Alunos/Professor 
 

PARTE INICIAL 

Adquirir aspectos d e 
segurança relativamente 
à entrada na água  
Realização de 
deslocamentos, de forma 
confiante, no meio 
aquático.   
 

Entrada na água, sem o apoio do professor.- 
 
 
A aluna desloca-se pela piscina apenas com a 
supervisão da professora. 
  
 

10´ 

PARTE FUNDAMENTAL 

Realizar a  respiração 
pela boca e pelo nariz 
 

A aluna terá de deslocar a s bolas de ping-pong, que se 
encontram colocadas aleatoriamente na piscina. 
Através da expiração apenas pela boca coloca as bolas 
num local previamente estabelecido. A aluna realiza a 
mesma actividade mas usando apenas a expiração 
nasal. 

15´ 

- Realizar deslocamentos 
na água em diferentes 
sentidos . 
 
 

“ O jogo do gigante” a aluna tem de colocar 
determinados objectos num lado da piscina e outros do 
outro lado. O percurso será realizado de frente, lado e 
trás. A professora alterna a informação relativamente ao 
tipo de deslocamento pretendido. 

15´ 

Imergir a face. em apneia  
Familiarização da visão à 
água. 

“O dragão e o castelo”- A aluna tem de entrar dentro do 
arco que a professora segura, sem o levantar enquanto 
o dragão a tenta apanhar. 
 

 



 

CIV 

Passagem da posição 
vertical para a de 
decúbito ventral. 
 

“ A Bolinha”- A aluna tenta agarrar as pernas  e fazer 
uma bolinha . Executar balanços laterais. 
A professora ajuda a aluna a realizar esta actividade. 
 

 

PARTE FINAL 

 
- Desenvolvimento da 
relação de afectividade 
professora aluna. 
 
Relaxamento, retorno à 
calma. 

 
A aluna coloca-se em decúbito ventral em cima do 
colchão e é puxada. 

10´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CV 

Observação da aula nº 8 
 
 

A aluna entrou na água sem o apoio da professora. A aluna começa-se a 

revelar maior confiança neste novo meio. Os deslocamentos ao longo da 

piscina foram realizados apenas com a supervisão da professora. A distância 

entre a aluna esta foi sempre muito curta.  

Do mesmo modo a aluna foi colocando as bolas no local definido. 

Apresentou mais dificuldade na deslocação das mesmas através da expiração 

nasal  

O deslocamento na piscina nas diferentes direcções foi realizado com a 

supervisão da professora quando era efectuada para a frente e com o apoio da 

professora quando a informação dada era lateralmente ou trás. Estes dois 

últimos exercícios apresentaram uma dificuldade acrescida. 

A aluna conseguiu imergir a face e entrar dentro do arco, apenas uma 

vez. A aluna conseguiu abrir os olhos debaixo de água. 

Com o apoio da professora, levantou e agarrou as pernas, passou assim 

à posição de decúbito ventral. 

O impulso foi realizado partido da posição de equilíbrio, com contacto 

visual e a cabeça fora de água. 

O exercício de relaxamento foi muito apreciado e requisitado pela aluna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

CVII 

PLANO DE AULA Nº 9 

 

 
Local: Piscina da APPACDM 
Porto 

 
Aula n.º: 9 
Duração: 60’ 

 
Material: 1 Tapete, 4 arcos coloridos 

 
 
Objectivos Gerais: Adaptação ao meio aquático 
Desenvolvimento do equilíbrio. Realização de controlo respiratório, Passagem da posição 
vertical para a Horizontal, Desenvolvimento da coordenação Dinâmica. 

 

Objectivos Específicos 
Situações de Aprendizagem 

Organização Alunos/Professor 
 

PARTE INICIAL 

Adquirir aspectos d e 
segurança relativamente 
à entrada na água  
Realização de 
deslocamentos, de forma 
confiante, no meio 
aquático.   
 

Entrada na água, sem o apoio do professor.- 
 
 
A aluna desloca-se pela piscina apenas com a 
supervisão da professora. 
  
 

10´ 

PARTE FUNDAMENTAL 

- Realizar deslocamentos 
na água em diferentes 
sentidos . 
 
 

“O anel de ouro” A aluna tem de colocar os anéis azuis 
num dos lados da piscina e os vermelhos no lado 
oposto. 15´ 

Desenvolvimento da 
cordenação da acção das 
pernas. 
Familiarizar  ouvidos com 
o meio aquático. 

“O urso bébé”- A aluna é transportada pela professora 
na posição de decúbito dorsal. 
Ao som da palavra “urso gigante” a aluna realiza 
movimentos alternados das pernas. 

15´ 

Imergir a face. em apneia  
Familiarização da visão à 
água. 

“O dragão e o castelo”- A aluna tem de entrar dentro do 
arco que se encontra a flutuar na piscina, sem o 
levantar enquanto o dragão a tenta apanhar. 
 

 



 

CVIII 

Passagem da posição 
vertical para a de 
decúbito ventral. 
 

“ A Bolinha”- A aluna tenta agarrar as pernas  e fazer 
uma bolinha . Executar balanços laterais. 
A professora ajuda a aluna a realizar esta actividade. 
 

 

PARTE FINAL 

 
- Desenvolvimento da 
relação de afectividade 
professora aluna. 
 
Relaxamento, retorno à 
calma. 

 
Realizar um deslocamento pela piscina apenas na 
posição de decúbito dorsal. 

10´ 

 



 

CIX 

Observação da aula nº 9 
 

A aluna entrou na água sem o apoio da professora. A aluna começa  a 

revelar maior confiança neste novo meio. Os deslocamentos ao longo da 

piscina foram realizados apenas com a supervisão da professora. A distância 

entre a aluna esta foi sempre muito curta. Observamos, no entanto  que o 

equilíbrio da aluna é maior 

O jogo dos anéis de ouro foi realizado pela aluna apenas com algum 

apoio da professora. Esta conseguiu transportar os arcos para o local definido. 

 Verificou-se com o jogo do urso bebé que a aluna se deixa-se 

transportar pela professora de forma confiante. Após algumas tentativas 

conseguiu coordenar os movimentos das pernas. 

A aluna conseguiu imergir a face e entrar dentro de vários arcos. 

Consegue reter a respiração dentro de água e abrir os olhos. 

 Com o apoio da professora, levantou e agarrou as pernas, passou 

assim à posição de decúbito ventral. 

O impulso foi realizado partido da posição de equilíbrio, com contacto 

visual e a cabeça fora de água. 

Durante o retorno á calma aproveitamos para conversar um pouco. 

A aluna revelou bastante interesse pela aula , está sempre motivada 

para a realização dos exercícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

CXI 

 

PLANO DE AULA Nº 10 

 

 
Local: Piscina da APPACDM 
Porto 

 
Aula n.º: 10 
Duração: 60’ 

 
Material: 1 Tapete, 4 arcos coloridos 

 
 
Objectivos Gerais: Adaptação ao meio aquático 
Desenvolvimento do equilíbrio. Realização de controle respiratório, Passagem da posição 
vertical para a Horizontal, Desenvolvimento da coordenação Dinâmica. 

 

Objectivos Específicos 
Situações de Aprendizagem 

Organização Alunos/Professor 
 

PARTE INICIAL 

Adquirir aspectos d e 
segurança relativamente 
à entrada na água  
Realização de 
deslocamentos, de forma 
confiante, no meio 
aquático.   
 

Entrada na água, sem o apoio do professor.- 
 
 
 
 

10´ 

PARTE FUNDAMENTAL 

- Realizar deslocamentos 
na água em diferentes 
sentidos . 
 
 

“O anel de ouro” A aluna tem de colocar os anéis azuis 
num dos lados da piscina e os vermelhos no lado 
oposto. 15´ 

Desenvolvimento da 
cordenação da acção das 
pernas. 
Familiarizar  ouvidos com 
o meio aquático. 

“O urso bébé”- A aluna é transportada pela professora 
na posição de decúbito dorsal. 
Ao som da palavra “urso gigante” a aluna realiza 
movimentos alternados das pernas. 

15´ 

Imergir a face. em apneia  
Familiarização da visão à 
água. 

“O dragão e o castelo”- A aluna tem de entrar dentro do 
arco que se encontra a flutuar na piscina, sem o 
levantar enquanto o dragão a tenta apanhar. 
 

 



 

CXII 

Passagem da posição 
vertical para a de 
decúbito ventral, 
Batimento dos membros 
inferiores 
 

“ A Bolinha”- A aluna tenta agarrar as pernas  e fazer 
uma bolinha . Executar balanços laterais. 
A professora ajuda a aluna a realizar esta actividade. 
 

 

PARTE FINAL 

 
- Desenvolvimento da 
relação de afectividade 
professora aluna. 
 
Relaxamento, retorno à 
calma. 

 
Realizar um deslocamento pela piscina apenas na 
posição de decúbito dorsal. 

10´ 

 



 

CXIII 

Observação da aula nº 10 
 

 

A aluna entrou na água sem o apoio da professora. A confiança neste 

novo meio tem vindo a aumentar. 

 Os deslocamentos ao longo da piscina continuaram a ser realizados 

apenas com a supervisão da professora. Observamos que o equilíbrio da aluna 

é maior, por momentos esqueceu-se da distância entre ela e a professora. 

O jogo dos anéis de ouro foi realizado pela aluna com uma pequena 

ajuda da professora. Esta conseguiu transportar os arcos para o local definido. 

 Durante o jogo do urso bebé a aluna colocou-se logo na posição e 

deixou-se transportar pela professora de forma confiante. Após algumas 

tentativas conseguiu coordenar os movimentos das pernas. 

A aluna conseguiu imergir a face e entrar dentro de vários arcos. 

Conseguiu reter a respiração dentro de água e abrir os olhos. 

 Com o apoio da professora, levantou e agarrou as pernas, passou 

assim à posição de decúbito ventral. 

O impulso foi realizado partido da posição de equilíbrio, com contacto 

visual e a cabeça fora de água. 

Durante o retorno á calma aproveitamos para conversar um pouco. 

A aluna revelou bastante interesse pela aula , está sempre motivada 

para a realização dos exercícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

CXV 

 

PLANO DE AULA Nº 11 

 

 
Local: Piscina da APPACDM 
Porto 

 
Aula n.º: 11 
Duração: 60’ 

 
Material: 4 bastões coloridos, 4 arcos, 1apete ,1  bola 

 
 
Objectivos Gerais: Adaptação ao meio aquático 
Desenvolvimento do equilíbrio.  Realização de controle respiratório, Passagem da posição 
decúbito Ventral para  decúbito Horizontal. 

 

Objectivos Específicos 
Situações de Aprendizagem 

Organização Alunos/Professor 
 

PARTE INICIAL 

Adquirir aspectos d e 
segurança relativamente 
à entrada na água  
Realização de 
deslocamentos, de forma 
confiante, no meio 
aquático.   
 

Entrada na água, sem o apoio do professor.- 
 
 
 

10´ 

PARTE FUNDAMENTAL 

Executar arremessos 
alternadamente. 
 

“Jogo dos ovos”. A professora lança uma bola que a 
aluna deve agarrar e lançar. 

15´ 

Realizar a expiração pela 
boca e pelo nariz, 
Adaptar a visão da aluna 
ao meio aquático. 
 

“Com a cabeça imersa é pedido à aluna que refira a cor 
dos bastões que a professora coloca debaixo de água. 
 
A aluna terá de recolher os arcos que se encontram no 
fundo da piscina.  

15´ 

Executar movimentos 
com os membros 
superiores e inferiores 
altternadamente. 

A aluna tem de apanhar dois arcos azuis com os pés e 
dois arcos vermelhos coma as mãos. 

 

PARTE FINAL 



 

CXVI 

 
- Relaxamento, retorno à 
calma. 

 
È proposto à aluna que se “deite” a descansar sobre a 
água da piscina. A professora ajuda a aluna a flutuar. C 

10´ 

 

 

 



 

CXVII 

Observação da aula nº 11 
 

A aluna entrou na água sem o apoio da professora, conversando sobre o 

seu dia. Este novo meio já lhe começa a ser familiar. 

Conseguiu efectuar o exercício em que tinha que apanhar a  bola que 

era lançada, embora os passes fossem realizados de forma descoordenada 

mas direccionada. 

A aluna conseguiu  assinalar a cor dos bastões que estavam a ser 

assinalados pela professora.  

No exercício em que tinha que recolher os arcos com as mãos ou com 

os pés, apresentou algum desequilibro e descontrole sendo necessário o apoio 

da professora. 

A aluna conseguiu imergir a face e entrar dentro de vários arcos. Conseguiu 

reter a respiração dentro de água e abrir os olhos. 

 Com o apoio da professora, levantou e agarrou as pernas, passou 

assim à posição de decúbito ventral. Esta ainda é uma posição que não inspira 

muita confiança, denota-se que a ausência de apoios fixos a assusta. 

A aluna colocou-se, com apoio da professora na posição de decúbito 

dorsal. Revelou uma insegurança inicial que depois foi ultrapassada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

CXIX 

 

PLANO DE AULA Nº 12 

 

 
Local: Piscina da APPACDM 
Porto 

 
Aula n.º: 12 
Duração: 60’ 

 
Material: 4 bastões coloridos, 4 arcos, 1apete ,1  bola 

 
 
Objectivos Gerais: Adaptação ao meio aquático 
Desenvolvimento do equilíbrio.  Realização de controle respiratório, Passagem da posição 
decúbito Ventral para  decúbito Horizontal. 

 

Objectivos Específicos 
Situações de Aprendizagem 

Organização Alunos/Professor 
 

PARTE INICIAL 

Adquirir aspectos d e 
segurança relativamente 
à entrada na água  
Realização de 
deslocamentos, de forma 
confiante, no meio 
aquático.   
 

Entrada na água, sem o apoio do professor.- 
 
 
 

10´ 

PARTE FUNDAMENTAL 

Executar arremessos 
alternadamente. 
 

“Jogo dos ovos”. A professora lança uma bola que a 
aluna deve agarrar e lançar. 

15´ 

Realizar a expiração pela 
boca e pelo nariz, 
Adaptar a visão da aluna 
ao meio aquático. 
 

“Com a cabeça imersa é pedido à aluna que refira a cor 
dos bastões que a professora coloca debaixo de água. 
 
A aluna terá de recolher os arcos que se encontram no 
fundo da piscina.  

15´ 

Executar movimentos 
com os membros 
superiores e inferiores 
altternadamente. 

A aluna tem de apanhar dois arcos azuis com os pés e 
dois arcos vermelhos coma as mãos. 

 

 

 



 

CXX 

 

PARTE FINAL 

 
- Relaxamento, retorno à 
calma. 

 
È proposto à aluna que se “deite” a descansar sobre a 
água da piscina. A professora ajuda a aluna a flutuar. C 

10´ 

 

 



 

CXXI 

Observação da aula nº 12 
 

A aluna entrou na água sem o apoio da professora. Este novo meio já 

lhe começa a ser familiar. 

Conseguiu efectuar o exercício com um pouco mais de coordenação nos 

movimentos de apanhar e lançar a bola. 

A aluna conseguiu identificar a cor dos bastões que estavam a ser 

assinalados pela professora.  

Continuou  a apresentar apresentou algum desequilibro e descontrole 

sendo necessário o apoio da professora no exercício em que tinha que recolher 

os arcos com as mãos ou com os pés, 

A aluna conseguiu imergir a face e entrar dentro de vários arcos. 

Conseguiu reter a respiração dentro de água e abrir os olhos. 

 Com o apoio da professora, levantou e agarrou as pernas, passou 

assim à posição de decúbito ventral. Esta ainda é uma posição que não inspira 

muita confiança, denota-se que a ausência de apoios fixos a assusta. 

A aluna colocou-se, com apoio da professora na posição de decúbito 

dorsal para experimentar a posição de flutuação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

CXXIII 

PLANO DE AULA Nº 13 

 

 
Local: Piscina da APPACDM 
Porto 

 
Aula n.º: 13 
Duração: 60’ 

 
Material: 1 «esparguete» flutuante, 1 bola, 4 arcos, um colchão 

 
 
Objectivos Gerais: Adaptação ao meio aquático Realização de saltos para a água a partir do 
bordo da piscina,Desenvolvimento do equilíbrio. Realização de controle respiratório, Passagem 
da posição decúbito  dorsal para decúbito ventral,  

 

Objectivos Específicos 
Situações de Aprendizagem 

Organização Alunos/Professor 
 

PARTE INICIAL 

Saltar para a água pelo 
bordo da piscina. 
 

A professora desloca-se até ao bordo da piscina com a 
aluna esta salta da posição de sentada para dentro da 
piscina. 10´ 

PARTE FUNDAMENTAL 

Desenvolver o equilíbrio. “Os cavaleiros”Posicionando um «esparguete» entre os 
membros inferiores, a aluna realiza deslocamentos ao 
longo da piscina. 
 

10´ 

Realizar a expiração pela 
boca e pelo nariz, 
Adaptar a visão da aluna 
ao meio aquático. 
 

“A Pesca”- A aluna deita-se no colchão em decubtito 
ventral, e à voz de  “pesca” a aluna tem que colocar a 
face dentro de água. 
  

10´ 

Realizar exercícios com 
variação de ritmo e 
direcção 

A professora segura  um arco variando a posição do 
mesmo  e dirigindo-se para locais e distâncias 
diferentes. A aluna tem de conseguir lançar uma bola de 
forma que passe pelo meio do  arco. 

10 

 

 

 

 



 

CXXIV 

PARTE FINAL 

 
- Relaxamento, retorno à 
calma. 

 
Através do suporte por trás, a aluna terá de flectir os 
membros inferiores e agarrar estes com os membros 
superiores. A professora fará ligeiros balanços. 

10´ 

 



 

CXXV 

Observação da aula nº 13 
 

A aluna entrou na água sentada no bordo da piscina, necessitou do 

apoio da professora, revelou-se apreensiva.  

O jogo do cavaleiro decorreu de forma muito divertida, a aluna estava 

bastante animada, mesmo se desequilibrando não desistia de realizar o jogo. 

Expressões como “A cavaleira caiu” ou o “cavalo a fugir” foram utilizadas 

pela aluna. 

O exercício em que a aluna se tem de deitar em decúbito ventral foi 

realizado com o apoio da professora na subida do colchão. Os movimentos de 

controle respiratório foram efectuados, exigindo que a indicação “pesca” tivesse 

intervalos grandes, pois a aluna descontrolou-se na coordenação dos 

movimentos inspiração e expiração. 

A aluna para se colocar na posição de decúbito dorsal precisa do apoio 

da professora. Este exercício torna-se importante para dar a conhecer à aluna 

a sensação de flutuabilidade.  

Após alguns momentos a experimentar esta posição, pediu-se à aluna 

que colocasse os pés no arco, actividade que realizou com o apoio da 

professora.   

Os batimentos dos membros foram realizados alternadamente. 

A aluna relaxou no exercício de retorno à calma, solicitando o apoio da 

professora na sua execução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

CXXVII 

PLANO DE AULA Nº 14 

 

 
Local: Piscina da APPACDM 
Porto 

 
Aula n.º: 14 
Duração: 60’ 

 
Material: 1 «esparguete» flutuante, 1 bola, 4 arcos, um colchão 

 
 
Objectivos Gerais: Adaptação ao meio aquático: Realização de saltos para a água a partir do 
bordo da piscina, 
Desenvolvimento do equilíbrio. Realização de controle respiratório, Passagem da posição 
decúbito  dorsal para decúbito ventral,  
 

Objectivos Específicos 
Situações de Aprendizagem 

Organização Alunos/Professor 
 

PARTE INICIAL 

Saltar para a água pelo 
bordo da piscina. 
 

A professora desloca-se até ao bordo da piscina com a 
aluna esta salta da posição de sentada para dentro da 
piscina. 10´ 

PARTE FUNDAMENTAL 

Desenvolver o equilíbrio. “Os cavaleiros”Posicionando um «esparguete» entre os 
membros inferiores, a aluna realiza deslocamentos ao 
longo da piscina. 
 

10´ 

Realizar a expiração pela 
boca e pelo nariz, 
Adaptar a visão da aluna 
ao meio aquático. 
 

“A Pesca”- A aluna deita-se no colchão em decubtito 
ventral, e à voz de  “pesca” a aluna tem que colocar a 
face dentro de água. 
  

10´ 

Realizar exercícios com 
variação de ritmo e 
direcção 

A professora segura  um arco variando a posição do 
mesmo  e dirigindo-se para locais e distâncias 
diferentes. A aluna tem de conseguir lançar uma bola de 
forma que passe pelo meio do  arco. 

10 

 

 

 



 

CXXVIII 

PARTE FINAL 

 
- Relaxamento, retorno à 
calma. 

 
Através do suporte por trás, a aluna terá de flectir os 
membros inferiores e agarrar estes com os membros 
superiores. A professora fará ligeiros balanços. 

10´ 

 

 

 



 

CXXIX 

Observação da aula nº 14 
 

A aluna entrou na água a partir da posição de sentada no bordo da 

piscina. Necessitou do apoio da professora, na realização do exercício. 

Revelou um pouco mais de confiança. O exercício foi repetido do mesmo 

modo, mas o objectivo era partir da posição de pé para a água.   

O jogo do cavaleiro é um jogo que tal como na aula anterior a aluna 

considera muito divertido. 

Voltou a dizer expressões como “A cavaleira caiu” ou o “cavalo a fugir”. 

O exercício em que a aluna se deitou em decúbito ventral foi realizado 

com o apoio da professora na subida do colchão.  

Os movimentos de controle respiratório foram efectuados, exigindo que 

a indicação “pesca” tivesse intervalos grandes, pois a aluna descontrolou-se na 

coordenação dos movimentos inspiração e expiração. 

A aluna para se colocar na posição de decúbito dorsal precisou do apoio 

da professora. Este exercício tornou-se importante para dar a conhecer à aluna 

a sensação de flutuabilidade.  

Após alguns momentos a experimentar esta posição, pediu-se à aluna 

que colocasse os pés no arco, actividade que realizou com o apoio da 

professora.   

Os batimentos dos membros foram realizados alternadamente. 

A aluna relaxou no exercício de retorno à calma, solicitando o apoio da 

professora na sua execução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

CXXXI 

PLANO DE AULA Nº 15 

 

 
Local: Piscina da APPACDM 
Porto 

 
Aula n.º: 15 
Duração: 60’ 

 
Material: 1 tapete, Bastões, Arcos imersíveis, uma bola 

 
 
Objectivos Gerais: Adaptação ao meio aquático: Realização de saltos para a água a partir do 
bordo da piscina,Desenvolvimento do equilíbrio. Realização de controle respiratório, Passagem 
da posição decúbito dorsal para decúbito ventral,  

 

Objectivos Específicos 
Situações de Aprendizagem 

Organização Alunos/Professor 
 

PARTE INICIAL 

Saltar para a água pelo 
bordo da piscina a partir 
da posição de sentada 
eda posição de pé. 
 

A professora desloca-se até ao bordo da piscina com a 
aluna esta salta da posição de sentada e depois de pé  
para dentro da piscina. 10´ 

PARTE FUNDAMENTAL 

Desenvolver o equilíbrio. 
Manutenção da posição 
de decúbito dorsal. 

“ A sereia” a aluna terá de conseguir estabilizar na 
posição de decúbito dorsal durante alguns segundos. 

10´ 

Realizar a expiração pela 
boca e pelo nariz, 
Adaptar a visão da aluna 
ao meio aquático. 
 

“Caça ao tesouro”- Após colocação de vários exrcícios 
no fundo da piscina , ao sinal da professora, a luna 
deverá imergir  a cabeça e recolher os objectos do 
fundo da piscina. 
  

10´ 

Realização de batimentos 
alternados dos membros 
inferiores em posição de 
equilíbrio dorsal e ventral. 

A aluna assumirá autonomamente a posição de 
equilíbrio horizontal dorsal apoiado no bordo, retomando 
posteriormente a vertical. 
Quando a posição horizontal é atingida o aluno deverá 
efectuar batimentos alternados dos Membros Inferiores.  
Posteriormente  o mesmo exercício é realizado para 
posição do equilíbrio ventral. 

10 

Realização de batimentos 
alternados dos membros 
inferiores em posição de 
equilíbrio dorsal e ventral 
 

“Deslocamento em equilibrio horizontal dorsal, com 
apoio de dois «esparguetes» flutuantes colocados sob 
as axilas, efectuando batimentos alternados dos 
membros inferiores, 

10 



 

CXXXII 

PARTE FINAL 

 
- Relaxamento, retorno à 
calma. 

 
A aluna  coloca as axilas num «esparguete» e a 
professora puxa-a ao longo da piscina. 

10´ 

 



 

CXXXIII 

Observação da aula nº 15 
 

 

A aluna entrou na água a partir da posição de sentada no bordo da 

piscina. O exercício foi repetido do mesmo modo, mas o objectivo era partir da 

posição de pé para a água. Neste último exercício a aluna precisou da ajuda da 

professora. 

 Não conseguiu realizar de forma autónoma a passagem da posição 

vertical para as posições horizontal dorsal e ventral. Necessitou da ajuda da 

professora. 

Aceitou pacificamente a passagem para equilíbrio horizontal dorsal e 

ventral (com apoio no bordo). 

Realizou batimentos alternados dos membros inferiores com o apoio do 

«esparguete», de forma autónoma. 

Na posição ventral, os períodos são de menor duração, apresentando 

uma pernada excessivamente profunda e flexões dos joelhos frequentes. 

Os exercícios foram efectuados com bastante concentração, esforço e 

enorme motivação por parte da aluna. 

A aluna apresentou sempre um comportamento afável e alegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

CXXXV 

 

PLANO DE AULA Nº 16 

 

 
Local: Piscina da APPACDM 
Porto 

 
Aula n.º: 16 
Duração: 60’ 

 
Material: 1 tapete, Bastões, Arcos imersíveis, uma bola 

 
 
Objectivos Gerais: Adaptação ao meio aquático: Realização de saltos para a água a partir do 
bordo da piscina,Desenvolvimento do equilíbrio. Realização de controle respiratório, Passagem 
da posição decúbito dorsal para decúbito ventral,  

 

Objectivos Específicos 
Situações de Aprendizagem 

Organização Alunos/Professor 
 

PARTE INICIAL 

Saltar para a água pelo 
bordo da piscina a partir 
da posição de sentada 
eda posição de pé. 
 

A professora desloca-se até ao bordo da piscina com a 
aluna esta salta da posição de sentada e depois de pé  
para dentro da piscina. 10´ 

PARTE FUNDAMENTAL 

Desenvolver o equilíbrio. 
Manutenção da posição 
de decúbito dorsal. 

“ A sereia” a aluna terá de conseguir estabilizar na 
posição de decúbito dorsal durante alguns segundos. 

10´ 

Realizar a expiração pela 
boca e pelo nariz, 
Adaptar a visão da aluna 
ao meio aquático. 
 

“Caça ao tesouro”- Após colocação de vários exrcícios 
no fundo da piscina , ao sinal da professora, a luna 
deverá imergir  a cabeça e recolher os objectos do 
fundo da piscina. 
  

10´ 

Realização de batimentos 
alternados dos membros 
inferiores em posição de 
equilíbrio dorsal e ventral. 

A aluna assumirá autonomamente a posição de 
equilíbrio horizontal dorsal apoiado no bordo, retomando 
posteriormente a vertical. 
Quando a posição horizontal é atingida o aluno deverá 
efectuar batimentos alternados dos Membros Inferiores.  
Posteriormente o mesmo exercício é realizado para 
posição do equilíbrio ventral. 

10 



 

CXXXVI 

Realização de batimentos 
alternados dos membros 
inferiores em posição de 
equilíbrio dorsal e ventral 
 

“Deslocamento em equilibrio horizontal dorsal, com 
apoio de dois «esparguetes» flutuantes colocados sob 
as axilas, efectuando batimentos alternados dos 
membros inferiores, 

10 

 

PARTE FINAL 

 
- Relaxamento, retorno à 
calma. 

 
A aluna coloca as axilas num «esparguete» e a 
professora puxa-a ao longo da piscina. 

10´ 

 



 

CXXXVII 

Observação da aula nº 16 
 

 

A aluna entrou na água a partir da posição de sentada no bordo da 

piscina. O exercício foi repetido do mesmo modo, mas o objectivo era partir da 

posição de pé para a água. Neste último exercício a aluna precisou da ajuda da 

professora. 

Aceitou pacificamente a passagem para equilíbrio horizontal dorsal e 

ventral (com apoio no bordo). Realizou os movimentos com ajuda da 

professora. 

Realizou batimentos alternados dos membros inferiores com o apoio do 

«esparguete», d eforma autónoma. 

Na posição ventral, os períodos são de menor duração, apresentando 

uma pernada excessivamente profunda e flexões dos joelhos frequentes. 

Os exercícios foram efectuados com bastante concentração, esforço e 

enorme motivação por parte da aluna. 

A aluna apresentou sempre um comportamento afável e alegre. 

 


