
maio 
2020 

O CRI perto de si…. 

 

Carlota Silva 

Filipa Martins 

Ivânia Santos 

Joana Ramos 

Margarida Marques 

 
    

Guia de estratégias e atividades  para crianças, jovens e famílias 

Como lidar com a atual situação? 

 

Como gerir as emoções? 

 

Como organizar o dia? 

 

Que tarefas posso fazer com a 

criança/jovem? 

Adaptado  do documento o "CRI vai a casa – CERCIPENICHE-CRI" 



O que temos para si… 

… dicas e sugestões de atividades dadas pela 
nossa equipa técnica nas seguintes áreas: 

Psicomotricidade 

Psicologia 

Terapia da Fala 

Fisioterapia 
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filipa.lourenco@adapecil.pt 

Pode sempre contar com o nosso apoio, 
mesmo à distância! 

carlota.silva@adapecil.pt 

ivania.santos@adapecil.pt 
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O que é a Psicomotricidade? 

A Psicomotricidade é uma área científica que compreende o ser humano 
no seu todo, tendo em conta as suas dificuldades a nível cognitivo, motor 
e socioemocional, utilizando o corpo em movimento para potencializar 
novas aquisições no indivíduo. É através do corpo que tomamos 
consciência da nossa individualidade, exploramos o mundo que nos 
rodeia e nos relacionamos com os outros.  

Emoção  Cognição  Movimento   Etapas da vida do ser humano  

O corpo é assim visto pelo Psicomotricista como uma ferramenta para 
promover o desenvolvimento  das crianças/jovens, possibilitando que 
através do movimento e tarefas lúdicas tome consciência do seu eu, 
contribuindo para a estruturação da sua personalidade  e da forma como 
se relaciona com os outros. Este processo de maturação  e formação do 
eu, permite que a criança/jovem apresente disponibilidade para  a 
aquisição de novas aprendizagens e relacionamentos interpessoais, 
servindo de base a todas as etapas do desenvolvimento do ser humano.  

adapecil.pt 
cri@adapecil.pt 
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Objetivos da intervenção  

Andar  

Correr Saltar  

Rastejar 

Chutar 

Lançar 

Receber 

Atirar 

Desenhar 

Pintar 

Recortar/Colar 

Montar 

Construir 

A Intervenção Psicomotora tem  como principal objetivo capacitar o 
indivíduo e dar-lhe ferramentas para um desenvolvimento o mais 
autónomo possível, contribuindo para que estabeleça relações positivas 
com os outros e com o mundo que o rodeia. A individualidade deve 
sempre ser tida em conta, procurando ir ao encontro do que são as 
necessidades do indivíduo e as suas expectativas e desejos, bem como da 
sua rede de apoio. 
 
Direcionar o trabalho para…. 
      Consciencialização da sua individualidade e de como pode explorar o 
que o rodeia através do seu corpo; 
      Incentivar a criança/jovem à exploração da sua criatividade e 
descoberta de emoções; 
      Melhorar a consciência tónica e noção do corpo: 
      Promover o equilíbrio, agilidade e coordenação motora grossa e fina; 
      Melhorar a orientação espacial e temporal; 
      Promover a comunicação, a interação com os pares e a autoestima . 
 
 

adapecil.pt 
cri@adapecil.pt 
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Atividades 

Qualquer atividade deve ser pensada tendo em conta o perfil da 
criança/jovem com quem estamos a trabalhar, sendo apenas apresentadas 
propostas. Estas devem ser ajustada às capacidades e potencialidades de cada 
criança, em termos de grau de dificuldade, número de repetições e distâncias. 

1. “Jogo das diferenças” 
 

Escolher diversos objetos utilizados no dia-a-dia como acessórios, por 
exemplo: lenço, relógio, pulseira, anel, colar, elástico, óculos… 
Posteriormente sugere-se à criança que preste atenção ao adulto. Em 
seguida o adulto, sem a criança/jovem ver, deve adicionar ou retirar 
objetos ou peças de roupa e o aluno deve identificar as diferenças.  
Inicialmente utilizar apenas 1/2  objetos, posteriormente acrescentar 
mais objetos ou reduzir o tempo de observação da criança/jovem. 
 
Material: lenço, relógio, pulseira, anel, colar, elástico, óculos…  
Objetivo: desenvolver a atenção e memória. 
Critério de sucesso: conseguir identificar a diferença de pelo menos 
dois itens no adulto. 

É importante ter em atenção: 

       A criança/jovem deve ter sempre o apoio do adulto e incentivo; 
       Deixar que a criança/jovem tente sozinha e fornecer apoio só em 
caso necessário;  
       Dar confiança à criança/jovem de que é capaz de realizar a tarefa; 
       Questionar a criança/jovem antes de iniciar a atividade para 
verbalizar o que tem de fazer, a fim de perceber se a criança 
compreendeu o pedido e fornecer reforço positivo ao longo da execução 
da tarefa. 

adapecil.pt 
cri@adapecil.pt 
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2. “Papagaios de papel ao vento” 
 
A música com os sons da natureza corresponde a uma brisa que sopra sobre o 
papagaio de papel, representado pela criança/jovem. Ao som da brisa leve o 
“papagaio” deve voar com movimentos leves. Quando o som muda para uma 
música com a batida mais forte, os movimentos do papagaio tornam-se mais 
fortes. Quando o som para, o papagaio cai no chão. Se o vento voltar a soprar, o 
papagaio voa novamente, de acordo com a música.  
 
Material: música com batida forte, música de sons da natureza. 
Objetivo: desenvolver a tonicidade, noção do corpo, capacidade de dividir a 
atenção e perceção auditiva (discriminação da intensidade dos sons). 
Critério de sucesso: conseguir alterar o movimento do corpo consoante a 
intensidade da música. 

3. “Relaxamento com bola” 
 
A criança/jovem deve estar deitado de decúbito dorsal, deixando-se massajar 
pelo adulto, através de uma bola, em movimentos circulatórios, na zona dos 
membros superiores e inferiores, ao som de uma música calma.  
 
Material: música calma e bola. 
Objetivo: diminuição do ritmo cardiorrespiratório, acesso à passividade e 
consciencialização corporal. 
Critério de sucesso: conseguir que a criança/jovem permaneça nessa posição 
e consiga relaxar. 

4. “Atravessar o rio” 
 
Delimitar o início e o fim da atividade e entregar duas folhas de papel usadas 
à criança/jovem, verbalizando que o chão é um rio e que esta não pode pisar 
o chão, tendo de ir de um lado ao outro utilizando apenas as duas folhas de 
papel. Estas só podem ser movidas com as mãos, não podendo ser arrastadas 
com os pés. Se a criança/ jovem pisar o chão, deve recomeçar do ponto de 
partida. 
 
Material: duas folhas de papel A4 usadas. 
Objetivo: desenvolver o equilíbrio, a coordenação de movimentos, a 
organização espacial e a noção do corpo. 
Critério de sucesso: conseguir realizar o percurso sem pisar o chão. 

 
adapecil.pt 
cri@adapecil.pt 



7 

5. “Passeio atribulado”  
 
A criança/jovem deve circular disperso pelo espaço estando atento aos 
seguintes sinais: 1 vez o sinal sonoro e salta a pés juntos, 2 vezes o sinal 
sonoro e fica em pontas dos pés e 3 vezes o sinal sonoro e fica ao pé-
coxinho. Repetir várias vezes. A criança/jovem pode ter ajuda física do 
adulto caso necessite. 
 
Material: sinal sonoro.  
Objetivo: desenvolver o equilíbrio, a praxia global e  a concentração. 
Critério de sucesso: conseguir identificar quantas vezes toca o sinal sonoro 
e o que deve fazer. 

6. “Jogo dos toques” 
 
A criança/jovem deve andar ou correr pelo espaço, quando o adulto 
nomeia uma parte do corpo, a criança/jovem deve aproximar-se da pessoa 
que está mais próxima de si e tocar na parte do corpo dessa pessoa, tal 
como indicado pelo adulto. 
 
Material: sem material. 
Objetivo: desenvolver a consciencialização corporal, o relacionamento 
interpessoal, a concentração e o equilíbrio. 
Critério de sucesso: a criança/jovem tocar sem hesitação na parte do 
corpo pretendida. 

7. “A roupinha” 
 
A criança/jovem deve ficar posicionado no lado oposto do espaço onde irão estar as várias 
peças de roupa e em corrida, ao sinal do adulto, deve dirigir-se até às roupas e terá 1 
minuto para vestir o maior número de peças de roupa, devendo tomar decisões rápidas e 
corretas relativamente à parte do corpo a que corresponde a peça de roupa. Caso seja 
necessário o adulto pode ajudar. A atividade pode ser repetida com o objetivo de vestir 
mais peças de roupa corretamente, em relação à vez anterior.  
 
Material: peças de roupa diversas. 
Objetivo:  desenvolver a  noção do corpo. 
Critério de sucesso: conseguir vestir pelo menos 5 peças de roupa. 

adapecil.pt 
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8. “Espelho” 
 
A criança/jovem e o adulto devem formar um par, ficando frente a frente e um 
de cada vez, realiza gestos e o outro imita. Posteriormente trocam de posição. 
 
Material: sem material. 
Objetivo: desenvolver o equilíbrio, a cooperação, a concentração, a capacidade 
de imitação e a perceção que a imagem que o espelho reflete é ao “contrário” .  
Critério de sucesso: a criança/jovem conseguir imitar os gestos do adulto. 

9. “Em relação à corda” 
 
A criança/jovem deve colocar-se ao lado de uma corda ou linha e deslocar-se 
em relação à corda tendo em conta as indicações do adulto (esquerda, direita, 
frente, trás, perto, longe , em cima ….). 
 
Material: corda ou linha reta criada pelo adulto. 
Objetivo: desenvolver a noção da direita/esquerda e a organização espacial. 
Critério de sucesso: a criança/jovem  ser capaz de identificar corretamente e 
sem hesitações as noções espaciais básica (direita, esquerda, frente, trás). 

10. “Juntos no mesmo espaço” 
 
A criança/jovem e os restantes elementos que participam na atividade 
devem estar em cima do tapete ou lençol, sendo que o espaço vai 
diminuindo ao longo da atividade, sendo dobrado após cada etapa 
concluída. Deste modo, o tapete ou lençol passa a ter metade da dimensão 
que tinha na etapa anterior. Pretende-se que os elementos criem estratégias 
para se manter dentro do espaço, o maior número de etapas possíveis. 
 
Material: tapete ou lençol. 
Objetivo: desenvolver a consciencialização corporal, o noção do espaço, a 
cooperação e a estratégia. 
Critério de sucesso: conseguir realizar pelo menos 3 dobras sem pisar o 
chão. 

adapecil.pt 
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11. “Longe ou perto” 
 
A criança/jovem deve andar livremente pelo espaço, quando o som aumenta 
deve afastar-se mais do objeto no chão, quando o som é reduzido deve 
aproximar-se o mais possível do objeto. Realizar estas transições várias vezes.  
 
Material: música e objeto no chão. 
Objetivo: desenvolver noções de perto e longe, identificação da intensidade do 
som, orientação  no espaço , atenção e concentração. 
Critério de sucesso:  a criança/jovem deve conseguir identificar quando é que se 
deve afastar e aproximar do objeto no chão. 

12. “Jogo do trânsito” 
 
A criança/jovem deve obedecer aos códigos associados às cores mostradas pelo 
adulto. Quando o adulto mostra a cor vermelha, a criança/jovem tem de parar, 
quando mostra a cor verde, tem de correr e quando mostra a cor amarela, anda 
normalmente. 
 
Material: cartões com cores: vermelho, amarelo e verde. 
Objetivo: estimular a capacidade de concentração, desenvolver a estruturação 
espaciotemporal, a motricidade global e consolidar conhecimentos de educação 
cívica. 
Critério de sucesso: a criança/jovem deve conseguir identificar a que cor 
corresponde cada  tarefa. 

13. “Caça ao rabo” 
 
A criança/jovem ou o adulto deverá prender nas suas calças um lenço ou algo 
similar e correr pelo espaço, de forma a que os restantes elementos que 
participam na atividade, tentem agarrar o lenço. Aquele que conseguir agarrar 
o lenço será o próximo a fugir. 
 
Material: lenço, pano ou peça de roupa. 
Objetivo: desenvolver a motricidade global, promover a ativação 
cardiorrespiratória e a competição. 
Critério de sucesso: a criança/jovem conseguir apanhar o lenço pelo  menos 
uma vez. 

adapecil.pt 
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14. “Batata quente” 
 
Todos os elementos presentes na atividade devem estar próximos no espaço e 
lançar um balão ao ar, fazendo com que este passe pelos vários elementos  o 
mais rápido possível para que ninguém “queime as mãos” e para que este não vá 
ao chão. 
 
Material: balão ou bola. 
Objetivo: desenvolver a coordenação, a consciencialização corporal, o equilíbrio, 
a cooperação e a concentração. 
Critério de sucesso: a criança/jovem deve realizar a atividade sem agarrar o 
balão ou bola uma única vez. 

15. “Paraquedas” 
 
Em família, devem segurar em conjunto um lençol ou pano grande nas pontas, colocando 
no centro uma bola ou um brinquedo, que com movimentos para cima e para baixo deve 
saltar para uma lado e para o outro do lençol. O objeto não deve cair do lençol ou do pano e 
caso queiram podem adicionar mais objetos. 

Material: lençol ou pano grande. 
Objetivo: promover o controlo de movimentos, a interação familiar e a gestão da 
impulsividade. 
Critério de sucesso: conseguir manter os objetos em cima do lençol enquanto contam 
até 20 em conjunto. 

adapecil.pt 
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16. “Motricidade fina” 
 
A criança/jovem deve realizar algumas das atividades ilustradas nas imagens. 
 
Material: diverso. 
Objetivo: desenvolver a coordenação oculo-manual, a grafomotricidade, o planeamento 
micromotor e a perseverança. 

adapecil.pt 
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O que é a psicologia? 

A Psicologia é a ciência que estuda os processos mentais (sentimentos, 
pensamentos, razão) e o comportamento humano. Deriva das palavras 
gregas: psiquê que significa “alma” e logia que significa “estudo de”. 

O que faz o psicólogo na escola? 
Os psicólogos que intervêm em contexto escolar, trabalham com os 
intervenientes diretos e indiretos  nos processos educativos, 
nomeadamente, os alunos, os professores e as famílias. A sua 
intervenção pode ser promocional, preventiva e remediativa, tendo 
como objetivo geral desenvolver as capacidades e competências dos 
indivíduos, grupos e instituições, promovendo contextos facilitadores da 
aprendizagem e do desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 
profissionais.  

adapecil.pt 
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A importância de SENTIR 

Por entre a rotina do dia a dia, muitas vezes esquecemo-nos de olhar para 
dentro de nós e de sentir. E sempre que nos esquecemos de sentir, não damos 
voz ao coração.  
Não existem emoções negativas, todas as emoções cumprem uma função, 
todas nos transmitem alguma informação que é importante para 
restabelecermos o equilíbrio do nosso organismo. 
O essencial é ensinar a criança a perceber o que está a sentir e a reunir 
recursos para o gerir. 
No crescimento de cada criança, os pais são fundamentais no 
desenvolvimento da sua inteligência emocional, são os primeiros educadores 
emocionais dos seus filhos. 

4 bases para desenvolver a inteligência emocional das crianças: 

       Dar muito amor e mimo; 

       Introduzir regras e limites claros; 

       Permitir a expressão de emoções e traduzi-las por palavras; 

       Olhar o mundo da perspetiva da criança. 

adapecil.pt 
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Atividades 

As atividades sobre emoções e sentimentos são importantes para o 
desenvolvimento emocional e social das crianças. Podem ajudar a 
criança/jovem a entender e a falar sobre os diversos estados emocionais que 
vivenciam.  
Estas atividades podem ser ferramentas importantes para desenvolver 
habilidades para lidar com as suas experiências emocionais de forma 
saudável. 

1. “Frasco das Emoções/Gratidão” 
 
Escolher um frasco vazio com tampa e ir colocando papelinhos com uma 
emoção vivida (escrita ou desenhada) durante o dia ou um pensamento. No fim 
da semana abrir o frasco, retirar um papel aleatoriamente e conversar sobre 
essa emoção, por exemplo a recordar memórias que envolvam esse sentimento 
ou em encontrar uma solução para algo sentido como mais desafiante. 
O frasco também pode servir para plantar memórias de gratidão, devendo para 
isso colocar-se um papel por dia com algo que nos aconteceu e pelo qual nos 
sentimos gratos. No fim do mês deverá abrir-se e de certeza que serão reveladas 
muitas coisas boas que foram acontecendo! 

2. “Histórias sobre as Emoções”  
Uma das melhores formas de perceber as emoções é através de livros ou vídeos. 
Existem várias propostas online: 

https://www.youtube.com/watch?v=dR5b8-MGEPg 
https://www.youtube.com/watch?v=3Csw44M6Zbc 
 

adapecil.pt 
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3. “Caderno das Emoções” 

É um caderno com 10 atividades para aprendizagem e reconhecimento das emoções 
básicas.  
Acessível através do link:   
https://psicologiaacessiveldotnet.files.wordpress.com/2019/01/caderno-de-
atividades-trabalhando-as-emoÇÕes.pdf  

4. “Aprender a Meditar” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=IPrOlrYHsoQ&feature=
bem_logo   
https://www.youtube.com/watch?v=JrFxvG0hejY  

Para termos mais presente a emoção da calma, é importante aprender a 
meditar e será possível através do treino. No início a criança deve ter a 
orientação do adulto e deve começar com 1 minuto apenas, aumentando 
gradualmente o tempo de prática. 
Alguns dos benefícios da meditação infantil são a redução da hiperatividade, 
melhoria no desempenho escolar, mais concentração e foco, menos stress, 
nervosismo e ansiedade. 
 Alguns links úteis: 

 
  

5. “Desenhar Emoções” 
Consiste em desenhar rostos sem expressão ou 
imprimir da internet e deixar a criança 
desenhar várias expressões faciais que 
correspondem a uma emoção. 

adapecil.pt 
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O que é a Terapia da Fala? 
 
A Terapia da Fala é a área da saúde responsável pela prevenção, 
avaliação, intervenção e estudo científico das perturbações da 
comunicação humana, englobando não só todas as funções associadas à 
compreensão e expressão da linguagem oral e escrita mas também 
outras formas de comunicação não verbal.  
 
Estes profissionais intervêm, ainda, ao nível da deglutição (passagem 
segura de alimentos e bebidas através da orofaringe de forma a garantir 
uma nutrição adequada). O Terapeuta da Fala avalia e intervém em 
indivíduos de todas as idades, desde recém-nascidos a idosos, tendo por 
objetivo geral otimizar as capacidades de comunicação e/ou deglutição 
do indivíduo, melhorando, assim, a sua qualidade de vida (ASHA, 2007). 
 
A avaliação e intervenção nos reais contextos de vida asseguram uma 
melhor compreensão dos potenciais do aluno, a generalização das 
aprendizagens, eliminação de barreiras bem como a universalidade das 
estratégias facilitadoras ao nível das áreas de atuação do Terapeuta da 
Fala: 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura e 
Escrita 

Linguagem Comunicação 
Fala, 

Fluência e 
Voz 

Motricidade 
Orofacial 
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Estratégias e Atividades 

Todas as estratégias são descobertas que se vão fazendo em conjunto com 
cada família, as atividades que se seguem são apenas sugestões, porque cada 
família encontra a sua forma para melhor ajudar o seu filho(a). Cada família 
tem o seu padrão de comunicação específico e cada criança o seu estilo 
comunicativo, todos os dias são oportunidades para a aprendizagem.   

Aproveitem todos os momentos de conversar e de partilhar, mesmo que 
sejam só quinze minutos. Nesses momentos o adulto é o modelo para a 
criança, mesmo que a criança/jovem não o imite ou demore mais tempo a 
corrigir não se preocupe. Falem do presente, do passado, do futuro próximo, 
dando exemplos de episódios do dia a dia que acontecem, aconteceram ou 
irão acontecer. Faça perguntas abertas ou com opção de escolha, evitando as 
perguntas fechadas “O que queres beber?” “Queres água ou sumo?” em vez 
de “Queres água?”.  

 
 

 
             Escolha com a criança/jovem o livro que ela mais gosta ou selecione dois livros e 
dê-lhe a escolher “qual é a história que queres?”. 
             Comece por ler a história em voz alta, se o livro tiver ilustrações explorem-nas. Pode 
ainda utilizar uma voz expressiva, fazendo diferentes vozes para cada personagem para a 
história ser mais real. 
             Quando acabar a história sugira que seja a criança/jovem a recontá-la “Agora és tu! 
Vais contar a história outra vez”. Se a criança/jovem precisar de ajuda ou se esquecer de 
algumas partes da história pode ir fazendo perguntas orientadoras “o quê?”, “quem?”, 
“como?”, “onde?”. 

 

1. “Sei contar histórias” 
 
Material: Livros de histórias, usem histórias que a criança/jovem gosta ou mesmo algumas 
que já conhece. Explorem juntos o título da história, as imagens, mostre os pormenores 
enquanto lê.  
Objetivo: Despertar o interesse pela leitura, aumento de vocabulário, sequenciação de 
acontecimentos, utilização de frases mais complexas, memória e compreensão auditiva. 
Critério de sucesso: Manter o interesse na história e, no final, recontar referindo os 
acontecimentos mais importantes. 
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2. “O meu diário” 
 
Material: Folhas/cartolinas, fotografias/desenhos  
ou computador. 
Objetivo: Expansão do vocabulário,  
construção de frases (dependendo da idade da criança  
podemos exigir frases cada vez mais complexas), correta 
concordância em género, número e flexão verbal. 
Critério de sucesso: imaginação e motivação para registar o 
momento mais importante de cada dia. 

 

adapecil.pt 
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       O diário pode ser feito em papel ou se preferirem pode ser um diário digital feito no 
computador e assim não precisam de imprimir fotografias nem desenhos; 
       Começa por escolher um desenho que gostes ou uma fotografia sobre o tema do diário 
para meteres na capa. Podes fazer um diário de registo das tuas atividades diárias, sobre o 
teu animal de estimação ou sobre um tema que tu gostes muito, como dinossauros ou 
princesas. Assim, podes registar no teu diário tudo o que sabes sobre o tema; 
       Vamos começar! Podes usar imagens retiradas de revistas/jornais, panfletos do 
supermercado, fotografias. Cada dia vais registando algo de importante ou uma atividade 
que tenhas gostado de fazer, por exemplo fazer um bolo, podes desenhar ou tirar 
fotografias desse momento e colares por ordem. No final descreve o que aconteceu, o que 
gostaste mais, quem esteve contigo nessa atividade, como te sentiste. Podes ainda escrever 
um pequeno texto como legenda dessas imagens 
        Acrescenta uma atividade todos os dias e volta a ver o livro do princípio cada vez que o 
abrires, lembra-te que pode ser um desenho feito por ti, ou até uma banda desenhada é só 
preciso imaginação! 
 

 

3. “Jogo da Glória” 
 
Material: Imprimir/construir numa folha o jogo de tabuleiro da página seguinte, dado, 
peões (botões ou massas diferentes para cada jogador). 
Objetivo: Expansão do vocabulário, categorização e evocação semântica. 
Critério de sucesso: Independente de quem ganhar o jogo o mais importante é o momento 
de diversão que tiveram em família e as tarefas que foram realizando ao longo do jogo. 
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4. “Telepatia” 
 
Material: um companheiro de telepatia. 
Objetivo: Desenvolver a capacidade de reflexão sobre a nossa língua, categorização 
semântica e definição de conceitos. 
Critério de Sucesso: Conseguir adivinhar o que o outro está a pensar. 
 

           Cada jogar pensa numa palavra, pode ser um objeto, um animal, uma fruta, um 

legume, uma profissão, uma ferramenta, um meio de transporte, entre outras.  

           Na tua vez dá pistas aos outros jogadores sobre a palavra em que estás a pensar (sem 

nunca dizeres o nome da palavra) até um dos jogadores acertar “Estou a pensar num 

animal, é um animal selvagem, tem quatro patas, é um mamífero, tem pelo, come carne…” 

até alguém chegar à resposta “Estás a pensar num leão”; 

            O primeiro jogador a acertar ganha um ponto, é a vez do jogador a seguir; 

             Ganha o jogador que adivinhar mais palavras. 

  
 
 

5. “Detetive dos sons” 
 
Material: Para seres um detetive a sério podes construir uma lupa de cartão.  
Objetivo: Reflecção sobre os sons da nossa língua, identificação fonémica. 
Critério de Sucesso: Divertirem-se na personagem de detetive e conseguir refletir sobre as 
palavras que vão encontrando. 
 
          Faz um ronda pelas várias divisões da casa e tenta descobrir objetos, brinquedos, 
roupa, alimentos que tenham determinado som. Podes começar por exemplo por procurar 
palavras que comecem pelo som “p” “pão”, “panela”. Atenção que o som pode aparecer no 
início da palavra como em “pão” ou no meio da palavra “copo”. Estas são mais difíceis de 
encontrar, se precisares faz a divisão silábica da palavra “co-po” e tenta perceber se 
aparece o som que procuras; 
         Se já souberes escrever podes fazer uma tabela numa folha e ir registando as pistas 
que encontras, assim: 

Som “p” Som “m” Som “f” 

Copo mola faca 

capacete camisola café adapecil.pt 
cri@adapecil.pt 
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6. “À descoberta das palavras” 
 
Material: Imagens de ações/fotografias. 
Objetivo: Consciência de palavra. 
Critério de sucesso: Dividir as frases em palavras, se for necessário o adulto pode fazer 
algumas vezes para dar o modelo à criança/jovem e depois propõe “agora experimenta tu”. 

 
Inventa uma frase, podes escolher uma imagem de ação para te ajudar a pensar numa frase 
(podes procurar mais imagens como a que está no exemplo na internet) e descobre 
quantas palavras tem essa frase. 

 
                                    O menino come a sopa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. “À descoberta das sílabas” 
 
Material: Palavras ou imagens.  
Objetivo: Consciência de sílaba. 
Critério de sucesso: Dividir as frases em palavras, se for necessário o adulto pode fazer 
algumas vezes para dar o modelo à criança/jovem e depois propõe “agora experimenta tu”. 

 
Escolhe uma palavra e vê quantas sílabas (bocadinhos) tem. 

                       
                                                     Bate as palmas ou usa a “régua das sílabas” e diz                
                                                            quantas sílabas tem a palavra. Cada círculo é  
          uma sílaba. 

 
 
               Caracol 
 
 

O menino come a sopa. 

Ca ra col 

 
Podes usar a “régua das palavras” para te ajudar. Cada                                                 
quadrado é uma palavra, no fim conta quantos quadrados utilizaste. E se 
trocares a palavra “sopa” por “maçã” como fica a frase? 
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8. “Quantos Queres?” 
 
Material: Imprimir o “quantos queres?” ou fazer as dobragens (podem consultar na página 
27 os vários passos necessários) numa folha de papel e escrever as tarefas.  
Objetivo: Consciência sobre os sons da fala. 
Critério de sucesso: Revelar interesse e capacidade de refletir sobre os sons da fala.  
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9. Jogo do STOP 
 
Material: Folha de papel, lápis ou caneta. 
Objetivo: Desenvolver a capacidade de reflexão sobre a nossa língua, evocação fonémica e 
categorização semântica. 
Critério de sucesso: Aproveitar o momento em família, mais do que o número de pontos 
finais conta a capacidade de refletir sobre as palavras que conheces para cada letra. 
 
           Cada jogar desenha numa folha uma tabela com as categorias: nomes, países, frutos, 
legumes, animais da selva, animais domésticos, objetos e profissões (como podes ver no 
exemplo); 
           Por ordem alfabética do nome dos jogadores cada um diz o alfabeto em silêncio, o 
jogador que está à sua direita diz “STOP” quando quiser que pare e o jogador revela a letra 
em que ficou. Todos os jogadores preenchem a sua tabela com palavras que comecem com 
essa letra nas diferentes categorias; 
           O primeiro jogador a preencher a tabela diz “STOP” e os outros jogadores já não 
podem escrever mais nenhuma palavra; 
           Atribuição de pontos: na sua vez cada jogador diz as palavras que encontrou, se mais 
nenhum jogador tiver a palavra é lhe atribuído 10 pontos, se houver outro jogador com a 
mesma palavra são atribuídos apenas 5 pontos. 
           Ganha quem tiver mais pontos no final do jogo.  
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10. “Escrever Textos é fácil” 
 
Material: Uma folha de papel, lápis ou caneta. 
Objetivo: Planificação e organização das ideias do texto, utilização de frases corretas do 
ponto de vista morfossintático. 
Critério de sucesso: Criatividade, todos os dias podes tentar fazer histórias diferentes e 
cada vez com mais aventuras e personagens fascinantes.  

 
   1. Escolhe/escreve o TEMA:_____________ 
 
   2. Faz uma lista de ideias: 
           _______________________________ 
           _______________________________ 
           _______________________________ 
              
   3. Coloca essas ideias por ordem: 
 1. ____________________________ 
 2. ____________________________ 
 3.____________________________ 
   
   4. Escolhe um título: ____________________________ 
 
 
   5. Início da história (introdução), podes começar de várias maneiras: 
            Naquele dia…                   Certo dia…                     Numa manhã…                                               
            Nas férias…                       No tempo em que as galinhas tinham dentes… 
 
   6. Usa palavras para ligar as ideias do texto e tenta não ser repetitivo: 

 “e”, “mas”, “com”, “a seguir”, “depois”, “também”, “que”, 

 “entretanto”, “após”, “para”, “depois”, “porque”, “por isso” 

   7. Faz uma conclusão. Como sabes deves terminar o texto com uma ideia 
geral sobre o tema explorado. Para isso há algumas palavras para te ajudar: 
 Finalmente…                                 Por fim… 
 Ao fim do dia…                             Para terminar… 
 
    8. Relê a tua história e procura com atenção se tens algum erro! Bom 
trabalho! 

adapecil.pt 
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11. “Os lábios, a língua e as bochechas fazem ginástica” 
 
Material: Um companheiro para realizar os jogos contigo; 10 pedaços de  papel (pequenos 
quadrados com cerca de 1 a 2 cm de lado) de uma folha de rascunho; palhinhas;  bolas de 
Ping Pong; um alguidar com água; e tampas de plástico. 
Objetivo: Fortalecer os músculos dos lábios, da língua e das bochechas. 
Critério de sucesso:  Realizar a tarefa sem largar a palhinha, não te esqueças de inspirar 
sempre pelo nariz.  
 
Opção 1 – Corrida dos papelinhos: Depois de cortares os papelinhos define o ponto de 
partida e de chegada. O ponto de chegada pode ser uma caixa, um frasco, entre outros. Põe 
todos os papelinhos no ponto de partida, coloca a palhinha na  boca segurando-a bem com 
os teus lábios, suga um papelinho de cada vez como se fosses um “aspirador” e leva até ao 
ponto de chegada que escolheste, repete este movimento até transportares os 10 
papelinhos. No final vê quem conseguiu acabar a corrida dos papelinhos primeiro; 
 
Opção 2 – Futebol de sopro: Constrói um campo de futebol, pode ser com uma caixa de 
cartão, ou podes definir apenas a área das balizas (com duas caixas por exemplo) nas 
extremidades do campo de futebol. Vamos começar! Mas atenção, em fez de tocares na 
bola com os pés vais soprá-la  com a palhinha até marcares golo na baliza. Qual o jogador 
que consegue marcar mais golos? Boa sorte!; 
 
Opção 3 – Corrida dos barcos: Constrói dois ou três barcos (podes fazer barcos de papel ou 
podes usar tampas de plástico e colocar uma bandeira como na imagem), depois é só 
começares a corrida soprando para cada um dos barcos, podes fazer competição com o teu 
colega de jogo, Boa sorte! 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

Corrida dos 
papelinhos 

Futebol de 
sopro 

Corrida dos 
barcos 
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O que é a Fisioterapia? 
A Fisioterapia é a ciência que estuda, diagnostica, previne e recupera pessoas 
com distúrbios de movimento funcionais gerados por alterações genéticas, 
traumas ou doenças adquiridas. 
A Fisioterapia é um serviço prestado por fisioterapeutas a indivíduos e 
populações de modo a desenvolver, manter e restaurar o máximo de 
movimento e capacidade funcional durante toda a vida de modo a 
reencontrar o equilíbrio do bem-estar físico, psicológico, emocional e social.  
 
Em contexto escolar, a intervenção do fisioterapeuta passa por uma avaliação 
individual, onde são identificadas as necessidades da criança; planeamento e 
intervenção para a promoção do bem-estar da criança criando objetivos 
específicos para a função/estruturas do corpo, integrados – sempre que 
possível –  nas atividades escolares, capacitar a equipa educativa que trabalha 
com a criança de conhecimentos que os ajudem a desenvolver habilidades 

que aumentem a sua participação ativa e independente no ambiente escolar. 
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Atividades 
Cada pessoa é um ser único, que possui competências, interesses e aptidões 
características, pelo que as atividades devem ser desenvolvidas tendo em conta 
todos esses aspetos. 
O adulto deve supervisionar a criança/ jovem e só ajudá-la se houver necessidade, 
dando-lhe tempo e espaço para que ela possa experimentar sozinha. 
Devemos ter sempre em conta que cada criança/ jovem é diferente e que as 
atividades que descreveremos em seguida são apenas propostas, que poderão ter 
que ser adaptadas consoante as capacidades de cada uma. Os critérios de sucesso 
também podem ser alterados consoante cada criança/ jovem e o número de vezes 
que as atividades são realizadas. 
No final de cada atividade, a criança/ jovem deve arrumar os materiais com ou sem 
auxílio do adulto. 

1. “Quantos queres” toca a mexer! 
 
Preparação: Comece por fazer um “quantos queres” seguindo as instruções da imagem 
seguinte. Posteriormente, no interior, escreve os números de 1 a 8 (ou por cores) e na 
dobra escondida, a atividade (por exemplo: salta ao pé coxinho, bate palmas 5 vezes, vai 
procurar um objeto amarelo, anda 1 minuto com um livro na cabeça, faz 3 abdominais, faz 
malabarismo com 2 bolas, joga ao braço de ferro, dá-me um abraço, espreguiça-te,…) 
Jogo: Um dos jogadores escolhe um número de 1 a 10 e o outro que tem o “quantos-
queres” abre e fecha o origami. O jogador escolhe um número e será revelada a atividade 
que tem de realiza! 
 
Materiais: folha A4, tesoura, lápis/canetas de cor. 
Objetivos: estimular a concentração, a coordenação motora e o equilíbrio. 
Critérios de sucesso: conseguir completar os desafios e acima de tudo divertir-se! 
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2. “Bolinhas de Sabão” 
 
          Jogo: A criança também pode realizar o jogo individualmente sendo o 
          objetivo principal o treino respiratório e o desenvolvimento da  
          coordenação muscular grossa e fina; ou realizar o jogo com a ajuda de 
          outro (que fará as bolinhas de sabão) permitindo à criança desenvolver 
o movimento, a agilidade e a deslocação no espaço… 
 
Materiais: frasquinho de bolinhas de sabão, água e detergente. 
Objetivos: promover a agilidade, a deslocação no espaço, desenvolver a coordenação 
motora grossa e fina, treino dos músculos respiratórios e a interação com o outro. 
Critérios de sucesso: procurar que a criança/ jovem faça o maior número de bolas 
possíveis, ou então que apanhe o maior número de bolinhas de sabão e acima de tudo 
divertir-se! 

3. ‘’Ténis’’ com balão 
 
Jogo: A dois, solicitar que a criança/ jovem atire o balão o mais alto possível. A criança/ 
jovem ficará frente a frente com o seu par, podendo usar um obstáculo no meio, como por 
exemplo, uma mesa, sofá, etc. A criança também pode realizar o jogo individualmente 
tendo o mesmo objetivo. 
 
Materiais: mata moscas/raquete/mão e balão. 
Objetivos: promover a agilidade, a deslocação no espaço, desenvolver a coordenação 
motora grossa e a interação com o outro. 
Critérios de sucesso: procurar que a criança/ jovem faça a passagem do balão o maior 
número de vezes sem o deixar cair e acima de tudo divertir-se! 

4. “Dança”  
 
Jogo: Solicitar à criança/ jovem que oiça as músicas colocadas pelo adulto, e que dance 
livremente ao ritmo das mesmas. As músicas deverão ser variadas de modo a que a 
criança/ jovem possa expressar diferentes emoções (p.e alegria, medo, raiva, tristeza). 
 
Materiais: aparelho de som ou tv. 
Objetivos: promover a capacidade de inibição do movimento; promover a consciência e 
expressão corporal; promover a concentração na tarefa, promover a agilidade, a deslocação 
no espaço, desenvolver a coordenação motora grossa e a interação com o outro. 
Critérios de sucesso: permanecer imóvel, em pé, sempre que a música parar; em pé, a 
criança/ jovem deverá conseguir expressar o sentimento através do corpo e acima de tudo 
divertir-se! 
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5. “A união faz a força!” 
 
Jogo: Solicitar à criança/ jovem que faça tarefas que ajudam o bem estar de toda a família, 
de acordo com as suas capacidades. Progressão: à medida que a criança/jovem vai 
adquirindo hábitos, adicionar novas tarefas. Na imagem/quadro seguinte mostramos um 
conjunto de atividades domésticas distribuídas por ordem crescente de dificuldade  sob um 
ponto de vista geral. Será necessário adaptar à criança/jovem de acordo com as suas 
capacidades. 
 
Materiais: paciência e alegria. 
Objetivos: promover a consciência de integração na família; promover o sentimento de 
competência, autonomia e crescimento; aumentar o tempo de concentração numa tarefa; 
promover a noção de trabalho de equipa. 
Critérios de sucesso: quando a criança consegue ajudar nas rotinas da família! 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Guardar os 
brinquedos 

Arrumar a 
cama 

Lavar louça 
Preparar 

lanches rápidos 
Limpar a casa 

de banho 

Levantar o 
prato da mesa 

Colocar roupa 
na máquina 

Pôr e tirar a 
mesa 

Limpar móveis 
Pôr roupa para 

lavar 

Guardar 
sapatos 

Guardar 
roupas 

Tirar o lixo da 
casa 

Limpar 
espelhos 

Passar pano no 
chão 

Colocar a 
roupa suja no 

cesto 

Guardar parte 
da louça 

Varrer 
Trocar roupa 

de cama 
Cuidar das 

plantas 

Limpar 
pequenas 
superfícies 

Ajudar a pôr a 
mesa 

Limpar com o 
aspirador 

Cuidar dos 
animais de 
estimação 

Inventar 
brincadeiras 

para os irmãos 
mais novos 

Ir buscar fruta 
e legumes 

Limpar o pó Lavar o quintal 
Ajudar a 
cozinhar 

Preparar 
pequenas 
refeições 

Pôr os 
guardanapos 

na mesa 
Regar plantas 

Guardar 
compras 

Guardar louça Fazer recados 

Despir a roupa Separar o lixo 
Pendurar a 

roupa lavada 
Fazer lista do 

supermercado 
Ir despejar o 

lixo à rua 
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6. “Massagem” 
 
Jogo: Solicitar à criança/ jovem que se deite de barriga para baixo. Posteriormente, um 
adulto deverá passar uma bola por todo o corpo da criança/ jovem, começando na cabeça e 
terminando nos pés. De seguida, poderão trocar de papéis, sendo a criança/ jovem a 
realizar a massagem ao adulto. [Como alternativa, poderão desenhar um percurso com 
caneta de acetato numa t-shirt branca, e fazer o percurso com um carrinho de brincar como 
mostra a imagem seguinte]. 
 
Materiais: Bola pequena. 
Objetivos: promover a consciencialização corporal; promover o sentimento de 
competência; aumentar o tempo de concentração numa tarefa; promover a regulação e 
relaxação tónica; promover a noção de limites corporais. 
Critérios de sucesso: deitada, a criança/ jovem deverá conseguir permanecer nessa posição 
e conseguir relaxar e acima de tudo divertir-se! 

7. “Vamos alongar!” 
 
Jogo: 
1. Sentar nos calcanhares  
                 e esticar os braços à frente. 
2. Mãos apoiadas debaixo dos ombros 
                 e empurram o chão com as mãos. 
3. Posição do gato assanhado 
                 e a seguir desenrola e olha para o teto. 
4. Espreguiça para a esquerda e para a direita. 
5. Posição de túnel: estica bem as pernas e os braços. 
6. Inclina o tronco de lado, tenta chegar com a mão ao pé ou então ao joelho. Primeiro para 
                 um lado e depois o outro. 
7. Uma perna apoia à frente e a outra estica atrás e depois troca. 
Para terminar: sentar com as pernas cruzadas ou deitar, fechar os olhos e relaxar por 5 
minutos, ou mais!; com ou sem música calma. 
Nota: se sentir dor em alguma posição não force. Fique na posição máxima onde se sente 
confortável. 
 
Objetivos: alongar e relaxar todas as partes do corpo, estimular a flexibilidade. 
Critérios de sucesso: tentar que a criança/ jovem permaneça nas posturas por 20 segundos 
e acima de tudo que se divirta! 
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