
Ação de Formação 7 – Atividades de Relaxação



1.º Vamos Refletir sobre: Atividades Anteriores & TPC

Como se Sentiram? O que gostariam de Mudar?O que foi mais Fácil e mais Difícil?

Porquê?



Objetivos

Promover a consciencialização, a libertação de tensões e o 
autocontrolo

Desenvolver estratégias de combate ao stress e de promoção da qualidade de 
vida

Promover o envolvimento da família na promoção de estilos de vida ativos e 
saudáveis



Atividade 1 - Brainstorming

O que é a Relaxação?

Que Exercícios podem ser feitos?



A Relaxação permite que o indivíduo sinta o seu corpo promovendo a 

consciência e a perceção corporal através do estabelecimento da relação 

entre as emoções e o corpo

A Relaxação pode ser mediada através do toque, de 

objetos ou da automassagem, e pode ser realizada 

em diferentes contextos, que muitas vezes 

influenciam as funções: transitiva, securizante e 

regulação de tensões.



Atividade 2 – Sessão de Relaxação

Técnicas de Controlo da Respiração

Promover o autocontrolo e reduzir as sensações físicas 

e psicológicas negativas, através da libertação de 

tensões, renovação da energia e promoção da calma

Controlar situações de stress, apoiando os indivíduos a sentirem-

se menos tensos e com maior controlo das situações

Diversas Técnicas de 
Relaxação

Example of Music's to relax 
https://www.youtube.com/watch?v=Cnfj6QCGLyA&feature=youtu.be



Atividade 2 – Sessão de Relaxação



Outros Bons Exemplos para Pessoas com PC…

Estimulação SensorialTerapias Expressivas

Atividades no Meio Aquático



Sala de Snoezelen

O equipamento sensorial apoia os clientes a adaptar as suas respostas à estimulação

sensorial, de acordo com os objetivos pedagógicos ou terapêuticos estabelecidos.

Objetivos
• Estimular emoções positivas, como bem-estar, relaxamento, satisfação e alegria;

• Promover a relaxação, o lazer e a diversão;

• Permitir a exploração, a descoberta, a escolha e a oportunidade de controlar o meio;

• Facilitar a libertação de stress.

É uma sala devidamente equipada, que oferece várias possibilidades de estímulos

sensoriais que podem ser usados individualmente ou em combinação, de acordo com as

necessidades específicas de cada pessoa.



Sala de Snoezelen



Sala de Snoezelen



TPC

Atividade Material Recursos 

Humanos e 

Espaciais

Que tipo de Atividades?

(Relaxação Criativa/ Relaxação 

através do Toque/ Relaxação 

através dos Objetos/ Técnicas de 

Respiração)

O que vamos Fazer!?



Atividade 3

Indique que Atividades Físicas gostaria de Realizar:



Vamos Refletir Sobre…

O que Aprenderam? O que Mudariam?Como se Sentiram?



Reflexã

o

+ Controlar o Corpo e a Mente

+ Sentimentos Positivos e Bem-estar

+ Qualidade de Vida


