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Bem-vindo ao
Treino Cognitivo Compensatório !!!!!

Este livro ou manual foi pensado e desenhado com o objetivo de proporcionar as competências,
estratégias e ferramentas necessárias para melhorar a sua atenção, concentração, aprendizagem,
memória, organização e resolução de problemas, em geral.
Algumas destas competências, estratégias e ferramentas podem ser-lhe familiares, e outras podem
parecer-lhe novas.
Dê uma oportunidade a estas propostas, quer nas sessões de trabalho, quer na sua vida quotidiana,
e tente transformar estas estratégias em rotinas ou hábitos, utilizando-as automaticamente,
sempre que delas necessite.
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Sessão 1
Introdução ao curso e agenda

Tópicos:
1. Notas introdutórias: programa, instrutores/orientadores e participantes do curso; distribuição das pastas.
2. Descrição do curso e auscultação das expectativas.
3. Dificuldades e problemas cognitivos em quadros psiquiátricos.
4. Princípios do Treino Cognitivo.
5. Funcionamento (utilização e prática) da agenda.
6. Objetivos do curso.
7. Explicação da primeira tarefa para casa.

1. Apresentações e distribuição das pastas
2. Descrição do curso e levantamento das expectativas
O presente curso apresenta uma variedade de estratégias mentais e ajudas externas, desenhadas para
ajudá-lo a resolver problemas de memória, atenção, concentração e resolução de problemas.
• Curso de 12 sessões; uma ou duas reuniões por semana.
• Sessões de 2 horas com uma pausa após a primeira hora.
• Sessões orientadas para melhorar as capacidades cognitivas.
• Cada participante aplicará as novas capacidades aos seus problemas mais importantes, em função dos
seus objetivos.
• Proporcionar feedback (perguntas, comentários, sugestões, etc.).

Expectativas
• Pastas do Curso: trazer, por favor, a sua pasta do curso, para cada sessão.
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• Tarefas para casa: em cada sessão, pedir-lhe-emos que pratique, utilizando varias estratégias e ajudas, na
sua vida do dia-a-dia. Quanto mais praticar, melhor atualizará as estratégias.
• Debate: Em cada sessão, terá a oportunidade de debater e discutir ideias sobre a gestão dos problemas
cognitivos comuns. Terá também a oportunidade de refletir e discutir as formas de realizar as tarefas ou
exercícios de casa.
• Privacidade e respeito: Por favor, seja cordial e respeite os restantes participantes. Auxilie os outros a
encontrar soluções. Seja construtivo, quando dá feedback. A informação pessoal, partilhada em grupo, não
será comentada ou divulgada, fora deste contexto.
• Receção/assistência e participação: Por favor, participe em todas as sessões. Por favor, chegue a horas e
não se atrase. Caso tenha necessidade de chegar mais tarde, por favor, deve avisar os orientadores.
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Problemas cognitivos nas perturbações mentais

As pessoas com problemas psiquiátricos apresentam, frequentemente, dificuldades cognitivas e de
pensamento. Centrar-nos-emos em melhorar as capacidades cognitivas, ou seja, as suas capacidades de
pensamento, como a concentração, a memória e a capacidade de resolver problemas. Em cada sessão,
faremos exercícios para melhorar esses processos e para aprender novas formas de melhorar tais processos
e ultrapassar as dificuldades.
Os problemas cognitivos, nos transtornos psiquiátricos, variam de pessoa para pessoa. Contudo,
frequentemente, incluem dificuldades em:
• Recordar fazer coisas, no futuro;
• Filtrar os estímulos, a que não devem prestar atenção, não permitindo a pessoa centra-se na tarefa;
• Manter a atenção e a concentração, sem se distrair com coisas que acontecem ao seu redor ou com
pensamentos;
• Aprender informação nova e recordá-la;
• Resolver problemas de uma maneira lógica;
• Estilo de pensamento flexível; facilitando a mudança de pensamento, sempre que necessário e evitando o
seu bloqueio.
Estes são os tipos de dificuldades cognitivas que vamos trabalhar. Qual ou quais supõe ser um problema
seu? O objetivo é ensinar e treinar novas capacidades que o ajudarão a melhorar a sua vida, em algumas
áreas, praticando-as até passarem a ser um hábito, automáticas, a fazerem parte de si.

3. Princípios do treino cognitivo
• Capacidades e áreas de funcionamento deste curso:
• Memória Prospetiva (“Recordando para Recordar”);
• Atenção e concentração;
• Aprendizagem e memória;
• Resolução de problemas e flexibilidade cognitiva;
Este curso é interativo. Quanto mais se praticar e treinar as novas capacidades, mais rapidamente elas se
tornam automáticas.

Treino Cognitivo = Melhorar a Cognição (Pensamento), pela prática/treino de competências e
aprendizagem de novas estratégias
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• Exercício 1: Jogo da bola
Os participantes do curso deverão colocar-se de pé, formando um círculo fechado, e terão que passar a bola
uns aos outros, num determinado e único sentido; registar o tempo que é utilizado para que a bola dê a
volta 3 vezes, utilizando o registo abaixo:
Tempo 1:__________
Tempo 2:__________
Tempo 3:__________

• Exercício 2: Jogo dos Nomes
Um elemento começa, dizendo o seu nome. A pessoa seguinte diz o seu nome, mas repete os nomes ditos
anteriormente.
É um desafio para a concentração e para a repetição.

• As estratégias-chave incluem a organização e a utilização de notas/agendas.
Nós vamos apresentar, de forma breve, estas estratégias hoje!

• As estratégias de organização incluem a criação de um “lugar” para os seus objetos mais importantes
(por exemplo, a sua agenda, chaves, carteira, telemóvel, …).

Quando chega a casa:
1. Escolha um recipiente:
a. Por exemplo, uma taça larga, uma caixa ou um saco;
b. Se utilizar um saco, utilize uma secção/bolso, somente para os objetos pessoais;
2. Decida onde vai colocar o recipiente ou objeto onde vai guardar os pertences.
a. Por exemplo, numa mesa logo à entrada da porta principal, numa mesa perto de um armário, no
escritório, ou na cozinha;
b. Deve ser um local conveniente e de passagem frequente, utilizado quando sai e entra em casa;
3. Comece a utilizar este “lugar” ou espaço para os seus objetos pessoais mais necessários e usuais, todos
os dias.
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4. Utilização e prática de notas/agenda

Este curso irá permitir a utilização da agenda.

Os benefícios da utilização de agenda são:
• Terá que depender menos da sua memória;

• Não somente tem acesso à planificação de tarefas futuras, como também tem um registo das tarefas
passadas;

• A sua agenda/diário pode ajudá-lo a levar a cabo rotinas;

• Pode utilizar a sua agenda para anotar tarefas que tem que realizar ou necessita fazer – esta ação ajudálo-á a completar as atividades que nem sempre lhe apetece fazer (por exemplo, exercícios, tarefas de casa,
estudos, jardinagem, compras, etc.);

• Haverá secções especiais para informação importante, como os números de telefone;

• Um espaço para colocar ou registar as “coisas urgentes a cumprir”;

• Pode auxiliar a reduzir o número de coisas que necessita recordar;

• Se utiliza um Tablet (eletrónico) ou uma agenda eletrónica (a partir do programa nota eletrónico), pode
automatizar certas atividades, programando (por exemplo, regar as plantas todas as segundas feiras, falar
com a irmã, às que quartas, lavar o cabelo, às quintas, etc.).

8

Que tipo de agenda é o ideal para si? De papel ou eletrónica?

• Num mundo ideal, a sua agenda deveria estar sempre consigo e deveria utilizá-la, todos os dias, de forma
frequente.
• Uma vez por semana, pode planificar o que tem que fazer para a próxima semana. Por exemplo, se tem
que ir a uma festa, e talvez tenha necessidade de levar uma prenda ou alguma coisa para comer ou beber,
e pode e deve planificar com tempo.
• Escolha a sua agenda:
Ou de papel, de bolso ou formato grande? Deve escolher em função do que necessita escrever.
Ou, se for eletrónica, que sistema? Smartphones, Outlook, Google/Yahoo…
As agendas de papel de diferentes tipos estão disponíveis em papelarias ou livrarias. Assegure-se que
escolhe uma que melhor lhe convém, pois deve andar sempre com ela.

1. Já utiliza uma agenda? De que tipo?
_______________________________________________________________________________________
2. Acha necessário utilizar uma outra agenda ou uma agenda de outro tipo? De que tipo?
_______________________________________________________________________________________
3. Como vai recordar ou lembrar-se que deve vir à sessão?
_______________________________________________________________________________________
4. Como se vai lembrar que deve trazer o seu dossiê para a sessão?
_______________________________________________________________________________________
5. Como é que os membros da sua família, amigos e ou cuidadores o podem apoiar para poder realizar este
curso?
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Agendas – reveja todos os dias; planifique a sessão uma vez por semana

Prática/treino com a agenda

• Em primeiro lugar, fazemos a primeira anotação na agenda: nesta sessão, hoje.

• Complete o exercício 1 da agenda.

• Por vezes, é conveniente ter recordatórias na agenda, para além das novas atividades que se devem
registar. Por exemplo, na 1ª quinta-feira do mês, tenho que ir ao dentista, para uma revisão dentária, e vou
de autocarro. Na manhã de quarta-feira, antes, devo assegurar-me de ter o bilhete, antes de ir mesmo
apanhar o autocarro. Assim, seria boa ideia tratar de adquirir o bilhete antes, um dia antes, pelo menos, da
própria viagem. Utilizando a situação do exercício 1 da agenda, pratique a anotação de recordatórias.

• Agora vamos praticar algumas tarefas reais, nas agendas respetivas.

Mas,


Primeiro, devem assegurar-se de que todas as sessões estão registadas.



O que mais devo registar na agenda? Pensemos em eventos que acontecem diariamente,
semanalmente, ou mensalmente e que deveriam estar registados na agenda. Por vezes, auxilia
pensar na última vez que esqueceu algo e que o fez sentir-se mal – por exemplo, esquecer-se de
fazer algo com que se tinha comprometido, ou se esqueceu do aniversário de um amigo ou pessoa
importante para si.
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Exercício 1 da agenda
Argumentos/objetivos:
Auxiliar a organização e a memória prospetiva.

A) Com base na situação seguinte, anote na sua agenda as tarefas que deve realizar/cumprir (utilize a
página seguinte para registar as seguintes notas na agenda)

Dia: ______________________










Num dado momento do dia tem que falar com o seu amigo Xavier. Deve lembrá-lo que vão começar
as festas do bairro, no próximo sábado, às 7 da tarde.
Num dado momento, entre as 9 e as 10 da manhã, necessita passar pelo videoclube para deixar o
seu CV e a carta de apresentação para o trabalho que viu no anúncio no jornal.
Às 11 da manhã tem marcação no psiquiatra, o Doutor Joaquim. Quer perguntar-lhe sobre os efeitos
secundários do Seroquel e também sobre quando poderá ser avaliado com as provas psicológicas.
Também tem que lhe dizer que tem tido dores de cabeça, quase durante todos os dias e que até
vomitou num destes dias.
Antes de ir à consulta de Psiquiatria, tem que passar pelo supermercado e comprar desodorizante
e champô (recomendam o da L’Oréal) e, ainda, passar pela farmácia para comprar mais Seroquel.
Às 13h30m tem que ir à sessão de treino cognitivo.
Às 4 da tarde combinou com a assistente social, Glória C., para rever o valor da sua incapacidade.
Queria combinar com a Marta para jantar no restaurante italiano novo, Domenicos, na Baixa, nº13
(967244464), às 10 da noite.
E ainda, tem que realizar as tarefas de casa, antes de ir dormir.

B) Que recordatórias quer anotar primeiro, hoje?

1. O que necessita fazer antes de ir à farmácia buscar o Seroquel? (por exemplo, conseguir a receita).

2. O que necessita fazer antes de ir à sua sessão de treino cognitivo? (por exemplo, assegurar-se de que
terminou as tarefas de casa e que as colocou na pasta).

3. O que necessita fazer antes da sua reunião com a assistente social? (por exemplo, fazer fotocópias dos
seus recibos bancários para efeitos de invalidez, reunir a restante documentação).
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6. Pense sobre os seus objetivos, no curso

1. Qual ou quais são os problemas cognitivos ou de pensamento que mais o afetam (por exemplo,
dificuldades em recordar acontecimentos, concentrar-se, fraca organização)?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Em que áreas importantes da sua vida interferem mais estes problemas (por exemplo, trabalho, relações
familiares, gestão dos seus interesses, cuidados com a saúde)?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Identificar um ou dois objetivos importantes da vida, que gostaria trabalhar durante este curso (por
exemplo, regressar ao trabalho ou à escola, ser mais adequado ou rentável no trabalho, ajudar mais em
casa, recordar a medicação e compromissos).
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Sessão 1
Tarefas para casa

Decida sobre um “lugar” para os seus pertences mais importantes (por exemplo, a sua agenda, chaves,
carteira, telefone móvel, etc.).

1. Escolha um recipiente:
a. Por exemplo, uma taça grande, uma caixa pequena ou um saco;
b. Se utilizar um saco, dedique uma secção/bolso para os objetos pessoais;

2. Decida onde vai guardar esse recipiente, em sua casa:
i. Por exemplo, numa mesa perto da porta de entrada, numa mesa perto do armário, na secretária do
escritório ou na cozinha;
ii. Deverá ser um lugar acessível, de passagem frequente, devendo passar a ser um hábito, cada vez que
entra ou sai de casa;

3. Inicie a utilização deste “lugar” para os seus pertences, todos os dias.
Leve consigo a sua agenda, todos os dias.
Registe todas as próximas marcações/compromissos, com o médico ou outras atividades, incluindo este
curso.
Decida como vai trazer o seu dossiê e agenda, para cada sessão.

1. Alguns exemplos:
a. Você pode colocar o seu dossiê no “lugar” que estabeleceu;
b. Pode colocar um post-it, na porta do frigorífico;
c. Pode pedir à sua companheira ou ao companheiro que o/a lembre;

2. Descreva brevemente como irá recordar estes elementos em cada sessão:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Sessão 2
Memória Prospetiva
(Agendas, listas, associação de tarefas)

Agenda
1. Rever a tarefa de casa, da última sessão.
2. Apresentar a memória prospetiva e as agendas,
Apresentar a memória prospetiva e as agendas, enfatizando a importância da revisão diária e a planificação
semanal.
3. Debater o como priorizar e o praticar a realização de listas de “tarefas”.
4. Lembrar rever a sua agenda.
5. Estabelecer tarefas para casa.

1. Rever as tarefas de casa.
2. Memória Prospetiva
Memória Prospetiva = Capacidade para recordar fazer as coisas, no futuro
Por vezes, é difícil recordar fazer as coisas, no futuro. Por exemplo, recordar que tem uma consulta médica,
na próxima segunda-feira, que o aniversário do seu irmão é no final do mês, ou que tem o compromisso de
ir buscar o correio para o vizinho, antes de ir para casa.
O termo técnico é “memória prospetiva”, mas também se pode chamar “memória futura”.
Vamos utilizar bastante as agendas, para facilitar este tipo de memória.
Dado que a sua agenda é algo que anda consigo sempre e para qualquer lado, é uma boa estratégia de apoio,
uma boa estratégia para guardar a informação que necessita com frequência, como, por exemplo:
• Uma agenda diária.
• Uma lista de “tarefas”.
• Números de telefone mais utilizados.
• Direções e horários de autocarros.
• Uma lista da medicação e a dosagem.
• Informação médica que precise ter acessível (por
exemplo, perguntas para fazer ao médico).
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3. Priorizar a lista de tarefas,

ou seja, fazer as coisas que se devem realizar em determinado dia e que devem estar registadas na sua
agenda (por exemplo, consulta com o médico, reunião com os amigos). Outras situações pendentes
devem estar na lista de atividades (por exemplo, comprar champô, regar as plantas).

Geralmente, só se faz uma lista de “tarefas”, quando já temos mesmo que as realizar. Mas é importante
programar e priorizar.

Completar a lista de Tarefas – priorizando os exercícios 1 e 2. Transfira a sua lista de “tarefas” para notas
adesivas, que pode colocar na sua agenda. Se necessitar de ajuda para estabelecer a sua própria lista de
“tarefas”, encontrará algumas categorias e sugestões, no seu caderno.
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Lista de Tarefas – Priorizando - Exercício 1
Argumentos/objetivos: ajudar a organizar tarefas. Após a chuva de ideias sobre as coisas que quer fazer, é
importante que decida se cada atividade tem a mesma prioridade, e se devem realizar todas ao mesmo
tempo, ou se podem ser hierarquizadas e realizar em função de determinado(s) critério(s) (por exemplo,
urgência, prazer, facilidade). Este processo auxiliará a realizar a lista de tarefas, de forma menos stressante.

Uma forma de priorizar a lista de tarefas é dividir os elementos em três categorias diferentes.

Categoria
Prioridade Alta
Prioridade Média
Prioridade Baixa

Quando tenho que realizar
hoje ou amanhã
antes de uma semana
antes de um mês

Classifique com um A para Alta, M para Média, ou B para Baixa, as tarefas seguintes, em função da sua
importância.
Lavandaria
Compras
Limpar a casa
Ler o jornal
Ver televisão
Jogar cartas
Pedir um emprego
Tomar banho
Comer fora
Ir a uma livraria
Ler um livro
Ler uma revista
Pagar o aluguer da casa
Passar um cheque, quando o saldo está baixo
Visitar um vizinho
Lavar a cara
Regar as plantas
Comprar um cartão para o aniversário da mãe, na próxima semana
Devolver um livro, na biblioteca
Fazer uma cópia da chave da porta principal
Fazer bolinhos
Ir buscar roupa à lavandaria
Realizar as tarefas estipuladas pelo curso, para esta semana
Visitar um familiar que está doente no hospital
Acompanhar um vizinho à farmácia
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Lista de Tarefas - Priorizando - Exercício 2

Argumentos/objetivos: auxiliar a organizar tarefas

Está na hora de começar a fazer a sua própria lista de tarefas. Pense em todas as coisas que necessite ou
queira realizar e classifique-as segundo o grau de importância. Quando não lhe ocorrer mais elementos para
colocar na sua lista de tarefas, pode olhar para a página seguinte, para obter mais ideias.

Categoria

Quando tenho que realizar
hoje ou amanhã
durante a semana
durante o mês

Prioridade Alta
Prioridade Média
Prioridade Baixa

Tarefas
Prioridade Alta
(hoje ou amanhã)
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Prioridade Média
(durante a semana)

Prioridade Baixa
(durante o mês)

Categorias da lista de atividades (pode registar na agenda)
Consultas
Cozinha
Programação /Calendarização
Esfregar o chão
Preparação do material
Limpar a cozinha/forno
Transporte
Limpar os armários (retirar os restos de comida, limpar
as estantes, organizar)
Encontros Sociais
Limpar o lixo e limpar debaixo do frigorífico
Exercício (mais provável que aconteça se for um Limpar o frigorífico (retirar os restos de comida, limpar
compromisso!)
as estantes, limpá-lo por fora)
Limpar o lava-loiça
Transportes
Limpar os armários / gavetas
Horário dos autocarros
Limpar a parte de cima do frigorífico e dos outros
eletrodomésticos
Bilhetes de autocarro
Manutenção do carro
Casa de Banho
Limpar o armário dos medicamentos (retirar os
medicamentos fora de validade)
Trabalho
Limpar a banheira
Procura de emprego
Organizar o armário por baixo do lavatório/estantes
Entrevistas de trabalho
Lavar a toalha de banho
Chamadas de seguimento
Lavar o chão/aspirar o tapete
Plano de trabalho
Limpar o lavatório
Comprovativos de pagamento
Quarto de dormir
Recados
Limpar o armário (dar a roupa que não serve ou está
estragada)
Compras do supermercado
Empilhar e terminar de recuperar a roupa (coser
botões, fazer bainhas, coser rasgões, etc.)
Banco
Calçado: engraxar/colocar creme de sapatos ou
reparar
Farmácia
Reorganizar gavetas
Roupa/calçado
Correios
Sala de estar
Limpar manchas do tapete
Passos/urgências
Limpar as frestas das portas/paredes/janelas
Pagar as faturas/rever a caderneta de depósitos Limpar as janelas
Correspondência (cartas, postais, email)
Limpar as lâmpadas
Examinar o detetor de fumo
Tarefas diárias
Cozinhar
Escritório/gabinete
Limpar
Organizar arquivos
Lavar a roupa
Organizar o escritório/abastecimento
Colocar em dia a correspondência
Escola/Estudos
Refazer/atualizar a lista de direções
Deveres/Tarefas
Organizar fotografias, num álbum
Leitura
Organizar os utensílios ou ferramentas do
trabalho/arte/hobbies
Chamadas telefónicas
Organizar os arquivos do computador
Consultas, Médicos, etc.
Sincronizar o iphone, ipod, etc. com o computador
Amigos/família
Imprimir fotografias
4. Lembrar olhar a agenda
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A sua agenda será de mais-valia se a utilizar!
Agora que domina o escrever na sua agenda, vamos vê-la diariamente ou regularmente.
Planei olhar 1-3 vezes cada dia (ou mais vezes, caso se esqueça de coisas).
Lembre-se tê-la sempre consigo. Estas estratégias ajudá-lo-ão a recordar olhar para a agenda, mas servem
também para recordar realizar outras tarefas.

Associação de tarefas = criação de um hábito, associando uma nova tarefa a outra que já realiza

• Como se vai lembrar de olhar a sua agenda?
• Associe a alguma coisa que você já faça, utilizando uma nota que lhe sirva de recordatória e passará a ser
automático.




Ao despertar (coloque a nota no despertador, interruptor da luz ou em alguma coisa que tenha que
tocar).
Pequeno-almoço (coloque a nota da caixa de cereais, na parede perto da mesa, na cafeteira ou em
outro utensílio que tenha que utilizar).
Tem outros rituais/rotinas, pela manhã? Que atividades automáticas e sistemas de apoio utiliza?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Lugares automáticos = sítios de onde verá as coisas que necessita recordar

• Outra das estratégias que pode utilizar é um “lugar automático” onde verá a sua agenda, todas as manhãs,
e assim recordará verificá-la.
• Algumas pessoas já utilizam sítios automáticos – tem em sua casa um lugar onde deixa sempre as chaves?
Um sítio onde deixa sempre os óculos? Um sítio onde deixa sempre os seus medicamentos?
• Em que lugar automático pode deixar a sua agenda, para que a veja, sempre?


Exemplos: no seu “lugar para as coisas”, num local específico da mochila ou saco, numa gaveta da
mesa da cozinha, na parte superior do frigorífico, por cima do despertador, nos sapatos.

• Onde vai deixar ou colocar a sua agenda? ____________________________
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Sessão 2
Tarefas para casa

Lembre-se de trazer a sua agenda e dossiê, para cada sessão.

• Continue a utilizar o “lugar” ou os sítios automáticos que estabeleceu para as suas coisas pessoais mais
importantes. Utilize-os para a sua agenda. Necessita fazer mais alguma coisa para recordar-se de trazer o
seu dossiê e a agenda para a sessão seguinte?

Pratique a estratégia de ver a sua agenda, todos os dias e começar a associar esta tarefa com outras suas
atividades automáticas e rotineiras.

Algum dia desta semana, talvez este fim-de-semana, realize uma sessão de planificação para ajudá-lo a ter
as coisas organizadas para a semana seguinte. Atente à página 13, caso necessite de algumas ideias.

Este sábado, ligue e deixe uma mensagem ao _____-_____-________.

Esta é uma prova para ver como você funciona com a sua agenda. Assim que escreve uma nota para ligar,
no sábado.
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Sessão 3
Memória a curto-prazo, Memória prospetiva, atenção conversacional

Tópicos
1. Rever as tarefas para casa, da sessão anterior.
2. Rever a verificação diária da agenda, a planificação semanal e a associação de tarefas para desenvolver
hábitos.
3. Apresentar a memória a curto-prazo e memória prospetiva.
4. Conversem sobre a forma como a organização e as estratégias de memória prospetiva podem auxiliar a
conseguir atingir os objetivos a longo-prazo.
5. Apresentar a atenção conversacional.
6. Aventar tarefas para casa.

1. Rever as tarefas para casa, da sessão anterior.
2. Rever a verificação diária da agenda, a planificação semanal e a associação de tarefas para desenvolver
hábitos.
3. Memória a curto-prazo e memória prospetiva.

Nem sempre é possível utilizar a agenda para recordar tudo.
As situações a curto-prazo requerem estratégias diferentes.

Anote as coisas na mão
• Exemplos: “Ligar à Joana”, “Comprar leite”, “Pagar os impostos”.

Envie a si mesmo uma mensagem (SMS)
Imagens visuais
• A imagem mais estranha, divertida e mais elaborada, é a melhor.
• Exemplo: necessita ligar à sua amiga Violeta, quando chegar a casa. Visualize um telefone ligado à porta
principal, com um jarro de violetas em cima. Necessita abrir a porta para que as violetas caiam, sujando todo
o chão. Quando chegar a casa e olhe para a porta, muito provavelmente recordará ligar à sua amiga Violeta.
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Não se podem perder as recordatórias.

• São uma espécie de lugares automáticos. São recordatórias que não pode evitar vê-las.
• Exemplos. As coisas que necessita levar consigo quando sai de casa podem estar à entrada da porta ou até
penduradas na porta, uma nota no espelho da casa de banho, que não deixa de ser vista, etc.

Diga a si mesmo as consequências de esquecer-se de fazer alguma coisa.

• Exemplos: “se não ligo à Violeta quando chegar a casa, ela pensará que me esqueci do seu aniversário, e
eu não me vou perdoar com isso”. “Se não enviar esta fatura pelo correio, ainda hoje, vou pagar mais, com
multa”, “se não tiro a roupa agora da máquina, vai ficar muito engelhada e depois tenho que a passar, e eu
detesto passar a ferro”.

4. Formas em como a organização e as estratégias de memória prospetiva podem ajudar a atingir os
objetivos a longo-prazo

Pense nas metas que estão expressas na página 8. Como podem a organização e algumas das estratégias de
memória prospetiva que tenha aprendido ajudá-lo a atingir esses objetivos?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Atenção conversacional
Ser capaz de prestar atenção durante uma conversa é a chave para compreender e recordar a informação
que necessita.
Já temos falado que, por vezes, tem dificuldades de concentração, quando alguém fala consigo. Isto pode
acontecer a toda a gente, algumas vezes, especialmente, quando o conteúdo da conversa é aborrecido ou
complexo. Quando temos dificuldades em prestar atenção, durante as conversas, podemos ter problemas
com os chefes, professores ou outras pessoas importantes. Estas 4 estratégias podem auxiliar.

23

Quatro princípios:
1) Escutar ativamente
2) Eliminar distratores
3) Perguntar
4) Parafrasear

“EEPP em conversas”

Escutar ativamente
• Utilize comportamentos não-verbais para revelar que está a escutar.





Dirija-se ao seu interlocutor.
Descontraia, relaxe, evite uma linguagem corporal “tensa”.
Incline-se para o interlocutor.
Mantenha um adequado contacto visual.

Eliminar distratores
• Que tipo de distratores afetam as suas conversas? Telefones? Crianças? Animais? Como pode reduzir estas
interferências?

Perguntar
• Faça perguntas para esclarecer conteúdos.
• Peça ao interlocutor que fale mais devagar, que repita informação ou explique algo, de forma diferente.

Parafrasear
• Repita de novo a informação com palavras suas, pois ajudá-lo-á a compreender, prestar mais atenção e a
recordar, mais tarde, a informação.
• Ajuda a assegurar-se de que ouviu e entendeu corretamente; dá ao interlocutor a oportunidade de corrigir
qualquer mal-entendido.
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Um exemplo de como parafrasear e fazer perguntas o podem ajudar a prestar atenção durante as
conversas.

O profissional diz:
“Tenho estado a rever as suas análises e estou
preocupado com o seu nível de colesterol.
Costumava ser alto, antigamente, estava acima de
230 em agosto do ano passado. Agora está a 205,
mas o objetivo é baixá-lo para menos de 200. Antes
receitei medicamentos para reduzir o colesterol,
mas, neste caso, acho que pode levar umas notas
para reduzir sem medicação. Deve reduzir as calorias
na sua dieta, incluindo carnes, ovos, manteiga,
queijo e gelado. Fazer desporto 3 vezes por semana
também pode ajudar a reduzir o seu colesterol.
Quero manter o seu colesterol controlado. Assim,
vamos analisando de seis em seis meses.”.

Você parafraseia:
“De acordo, deixe ver se entendi. O meu
colesterol está um pouco alto agora, mas se
não comer ovos, manteiga nem alimentos
gordos e se fizer exercício 3 vezes por
semana, posso reduzi-lo sem tomar
medicação. Veremos daqui a 6 meses. Está
bem? Entendi tudo?”.

Se o médico falar demasiado rápido, deve pedir-lhe para repetir ou então dizer-lhe para falar mais devagar.
Pode dizer, “É muita informação e quero estar seguro de entender tudo muito bem. Pode repetir o que não
devo comer ou pode dizer tudo mais devagar, por favor?”.

Vamos praticar !!!!
Utilize os princípios EEPP e comente(m) alguns dos temas do exemplo:

O pior clima que experimentei
Porque é importante auxiliar as pessoas que
necessitam?
O mais importante que aprendi o ano passado.
Porque é importante cuidar da sua saúde?
A última vez que sai da cidade.
A zona da cidade minha preferida.
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O meu professor favorito.
Um repto que superei.
A minha música preferida.
O meu filme preferido.
O meu hobby.
O meu programa de televisão favorito.

Sessão 3
Tarefas para casa

• Lembre-se de trazer a sua agenda e o dossiê do curso, a semana que vem.


Continue a utilizar o seu local ou lugar automático estabelecido para os seus objetos pessoais mais
importantes. Use-o para a sua agenda. Necessita fazer mais alguma coisa para se recordar de trazer
o seu dossiê e a sua agenda para a próxima sessão?

• Pratique, revendo a sua agenda diariamente e cumpra a sua sessão semanal de planificação de agenda.

• Continue a praticar as capacidades de atenção conversacional (EEPP). Escutar ativamente, eliminar
distratores, perguntar e parafrasear.

• Este sábado, chame e deixe uma mensagem em _____-_____-________. Esta é uma prova para ver como
você funciona com a agenda, assim, anote na sua agenda, “ligar no sábado”.

26

Sessão 4
Atenção e Concentração

Tópicos

1. Rever as tarefas para casa, estipuladas na última sessão.
2. Rever as capacidades de atenção conversacional da sessão 3
3. Praticar as capacidades de atenção conversacional
4. Apresentar o conceito de atenção na tarefa
5. Estipular tarefas para casa

1. Rever as tarefas para casa
2. Rever as capacidades de atenção conversacional
3. Praticar as capacidades de atenção conversacional
Praticar, aos pares, as capacidades de atenção conversacional, utilizando alguns destes temas/cenários:
O pior clima que experimentei.
Porque é importante ajudar as pessoas que
necessitam?
O mais importante que aprendi o ano passado.
O meu filme preferido.
A música que mais gosto.
Um desafio que superei.
O meu hobby.
Porque tomo os medicamentos?
Porque é importante votar?

O meu professor favorito.
A melhor comida que já provei.
Porque é importante cuidar da saúde?
A pessoa mais inteligente que conheci.
O nome do presidente que recordo.
A pessoa ou coisa de que mais gosto, no
mundo.
O meu programa de TV favorito.
A última vez que saí da cidade.
O meu local favorito da cidade ou do país.

Uma pessoa que vive consigo fala-lhe sobre uma nova lista de tarefas.
Um amigo conta-lhe o último filme que viu.
O seu companheiro de apartamento fala-lhe sobre a cor da pintura da casa.
O seu médico fala-lhe sobre comer alimentos saudáveis.
O seu amigo conta-lhe sobre o último problema médico que teve.
O seu supervisor descreveu umas tarefas novas que espera que você realize. Mas você não está
seguro de ter entendido tudo o que ele lhe disse.
Você perguntou a um vizinho como ir até ao centro, mas teve dificuldades para entender as
indicações, pois ele fala muito rápido.
O seu terapeuta falou-lhe sobre um novo grupo que dirige ou orienta. Ele tem sotaque e fala muito
rápido. E, por isso, você perdeu muito do que ele disse.
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4. Atenção durante a tarefa

A primeira parte da atenção durante a tarefa é algo que já temos trabalhado:
Parafrasear para assegurar a compreensão da tarefa.

• Exemplo: está em casa e a sua companheira de habitação recorda-o que é a sua vez de limpar a cozinha.
Disse-lhe o seguinte: “olha que deves esvaziar o caixote do lixo, colocar os pratos nos armários, o chão está
uma vergonha, e a pizza que fizeste ontem à noite deixou queijo derretido no forno. Ainda, lembro que dois
dos teus iogurtes estão quase a chegar a fim de prazo.”



Para assegurar-se de que ouviu e entendeu bem tudo, deve parafrasear, deste modo: “Deixa-me ver
se disse tudo: pratos, chão, forno e iogurtes …”

Veja o fácil que é realizar a tarefa, identificando os 4 aspetos principais.
Veja como se reduz a “sobrecarga de informação” ao centrar-se nas 4 partes principais.
Novamente, é simples parafrasear, tal como temos estado a praticar para a atenção conversacional.
Vamos praticar, parafraseando algumas instruções, através de alguns role playings.

Complete “O seguimento das instruções verbais” durante os role playings.
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Seguimento das instruções verbais

Argumentos/objetivos:
Ser capaz de seguir as instruções é uma capacidade requerida em muitas situações e em múltiplos contextos.

Etapas da capacidade:
1. Escute com toda a atenção a pessoa que dá as instruções.
2. Se se sente confuso sobre o que lhe disseram, peça à pessoa que repita as instruções.
3. Repita as instruções à pessoa.
4. Coloque mais questões, se, porventura, não compreendeu.

Cenas a utilizar no role playing:
1. O seu supervisor acaba de dar-lhe instruções sobre a melhor rota para chegar ao seu novo trabalho.
2. Este é o seu primeiro dia de trabalho e o seu supervisor dá-lhe a instrução de que deve ir ao gabinete de
recursos para a prática orientativa para os novos empregados. É um edifício grande e não está muito seguro
de como encontrar o gabinete.
3. Acabam de pedir-lhe que assuma mais responsabilidades no trabalho e está confuso sobre o que esperam
de si.
4. O supervisor pediu-lhe a si e a um colega seu que trabalhem juntos num projeto. O supervisor repartiu as
responsabilidades do projeto entre ambos; mas você não ficou muito esclarecido quanto ao que terá que
fazer.
5. O seu instrutor deu-lhe um trabalho para casa complicado. Apercebe-se que necessita de mais
esclarecimentos.

A segunda parte da tarefa de atenção chama-se “autoinstruções”

• Repita os passos da atividade para si mesmo, ao mesmo tempo que vai completando ou fazendo (por
exemplo, “pratos, chão, forno, iogurte”);
• Comente consigo mesmo os seus próprios progressos;
• Ajudá-lo-ão a recordar a realização da tarefa
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• A princípio, pode resultar falar para si mesmo enquanto realiza a tarefa. Vai notar que quanto mais pratica,
melhor funciona e vai até parecer natural

Autoinstruções = falar consigo mesmo, enquanto realiza a tarefa

Vamos, agora, tentar praticar estas capacidades para prestar atenção durante a tarefa, com os seguintes
exercícios.

Recorde os dois passos:
• Parafrasear as instruções para assegurar-se de que entendeu a tarefa.
• Utilize as autoinstruções durante a tarefa.

Exercícios:
Sequência de 3 passos, motores, de Luria (Punho – dedo – palma)
Tarefas de cancelamento ou sinalização de letra
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Descanse um pouco antes de uma tarefa que lhe exige concentração

Concentrar-se numa tarefa durante muito tempo pode ser esgotante. Assim, é importante fazer pequenos
intervalos entre tarefas ou entre partes de tarefas, para se concentrar e ter energia para realizar as tarefas.
Só você pode decidir quando necessita desses intervalos e de quanto tempo. Dão-se algumas sugestões de
ocupação do tempo de interregnos:

• 30 segundos para esticar o corpo
• 30 segundos para andar
• Faça uma massagem ao pescoço
• Feche os olhos e conte até 30
• Estique as pernas e faça umas flexões e mexa os pés
• Apoie a cabeça sobre as pernas
• Fixe-se na formação de nuvens
• Sacuda as mãos
• Beba um pouco de água

Que outras ideias lhe ocorrem?
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Sessão 4
Tarefas para casa

Recorde trazer a sua agenda e o seu dossiê do curso, para a sessão seguinte;

Pratique a revisão da sua agenda, todos os dias e realize a sua sessão semanal de planificação de agenda.

Utilize as estratégias sobre atenção durante a tarefa, pelo menos uma vez por dia e esclareça sobre a sua
utilidade, na próxima sessão.

Em que tipo de atividades da vida do quotidiano pode utilizar as autoinstruções?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Sessão 5
Atenção durante a tarefa

Agenda

1. Rever as tarefas para casa da sessão anterior;
2. Rever as capacidades atencionais durante a tarefa, da sessão 4;
3. Pratique as capacidades atencionais durante a tarefa;
4. Como as estratégias de atenção podem auxiliar a alcançar os objetivos a longo-prazo;
5. Recomende tarefas para casa.

1. Rever as tarefas para casa da sessão anterior

2. Rever as capacidades atencionais durante a tarefa, da sessão 4
A sessão será curta, ao nível das exposições – o tempo será para praticar e realizar alguns exercícios –
Primeiro revemos as 3 estratégias atencionais que aprendemos na sessão anterior.
• Parafraseie as instruções para assegurar-se de que o sujeito entendeu a tarefa
• Utilize as autoinstruções durante a tarefa
• Faça pausas, quando necessário

3. Pratique as capacidades atencionais para a tarefa

Exercícios:
Reveja a sequência dos 3 movimentos de Luria (punho – dedo – palma da mão na mesa)
Tarefas de cancelamento de letra/palavra
Fichas de trabalho sobre a ordem de sequências
Cartas Um
Jogos de cartas
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4. Como as estratégias de atenção podem auxiliar a atingir os objetivos a longo-prazo

Pense nas metas que escreveu na página 8. De que forma as estratégias de atenção que aprendemos o
auxiliarão a atingir essas metas?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Tarefa de atenção - Exercícios de autoinstruções – ordem de sequências
Estes passos estão na ordem correta? Assinale “Sim” ou “Não”.

Regar o jardim
1. Estender a mangueira
2. Orientar a água para a relva
3. Desligar a mangueira

Comprar um carro novo
1. Apresentar o carro
2. Escolher um carro
3. Ir a um stand, concessionário
4. Comprar o carro
Sim 5. Negociar o preço
Não

Ir para o trabalho, pela manhã
1. Levantar-se
2. Vestir-se
3. Tomar um duche
4. Comer os cereais
5. Conduzir até ao emprego
6. Sair de casa

Preparar cereais
1. Pegar numa tigela
2. Acrescentar cereais
3. Colocar leite sobre
4. Comer com colher
Sim
Não

Sim
Não
Limpar as janelas
1. Limpar os vidros com toalhas de papel
2. Utilizar o limpa janelas
3. Deitar o líquido nos vidros das janelas

Fazer uma viagem por estrada
1. Fazer as malas
2. Colocar as malas no carro
3. Conduzir até ao destino
Sim
Não

Torrar o pão
1. Retirar o pão do saco
2. Colocar o pão na torradeira
3. Baixar a tampa da torradeira
4. Esperar que o pão torre
5. Retirar as torradas

Sim
Não
Limpar o seu carro
1. Passar água com sabão no seu carro
2. Encher um recipiente com água e sabão
3. Secar o carro
4. Passar água no carro
Sim
Não

Sim
Não
Cortar o cabelo
1. Sentar-se na cadeira
2. Ir ao cabeleireiro
3. Cortar o cabelo

Colocar um quadro
1. Selecionar um lugar para o quadro
2. Pregar um prego com um martelo
3. Colocar o quadro na parede
Sim
Não
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Sim
Não

Sim
Não

Ir tomar um café
1. Pedir o café
2. Pagar o café
3. Ir à cafeteria
4. Beber o café

Lavar o cabelo
1. Entrar no banho
2. Colocar champô nas mãos
3. Espalhar o champô nos cabelos
4. Passar o cabelo por água
Sim
Não

Lavar a cara
1. Colocar sabonete na cara
2. Ensaboar
3. Secar a cara com a toalha
Sim
Não
Passar uma camisa a ferro
1. Colocar a camisa na tábua de passar a ferro
2. Desligar o ferro de passar
3. Passar o ferro quente sobre a camisa

Pedir uma pizza
1. Ligar/telefonar para a pizzaria
2. Realizar o pedido
3. Encontrar o número da pizzaria
4. Esperar que chegue a pizza
Sim
Não
Mudar uma lâmpada
1. Testar que a luz está apagada
2. Enroscar a lâmpada nova
3. Desenroscar a lâmpada velha
4. Testar a lâmpada nova

Sim
Não
Lavar a roupa
1. Colocar a roupa na máquina
2. Fechar a porta da máquina
3. Carregar no botão “Início”

Sim
Não

Sim
Não

Pagar uma fatura
1. Passar um cheque
2. Cruzar o cheque
3. Colocar o envelope na caixa do correio
Sim 4. Colocar o cheque num envelope
Não
Sim
Não
Secar a roupa
Fazer uma pizza
1. Colocar la roupa molhada no secador da roupa
1. Colocar molho por cima da massa da pizza
2. Fechar a porta do secador
2. Acrescentar os ingredientes
3. Carregar no botão “Início”
3. Colocar a pizza no forno
Sim 4. Depois de cozida, desligar o forno
Não
Sim
Não
Fazer chá
Pedir uma receita
1. Ferver a água colocar a água quente na chávena 1. Conseguir a receita
de chá
2. Entregar a receita a farmacêutico
2. Colocar o chá
3. Ir à farmácia
3. Deixar repousar
4. Pagar a receita
Sim
Sim
Não
Não
Ir ao jardim zoológico
Comprar uns sapatos novos
1. Ir ao jardim zoológico
1. Ir à sapataria
2. Comprar uma entrada
2. Escolher uns sapatos e prova-los
3. Observar os animais
3. Escolher um par para comprar
4. Voltar para casa
4. Pagar os sapatos
Sim
Sim
Não
Não
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Fazer bolinhos
1. Escolher a receita
2. Preparar a massa
3. Levar a massa ao forno
4. Pensar e ver os ingredientes
Pedir uma informação por telefone
1. Pegar no telefone
2. Marcar o 112
3. Colocar a questão à operadora
4. Escrever a resposta dada

Sim
Não

Sim
Não

Procurar um número de telefone na lista
1. Procurar a lista
2. Mudar as páginas até encontrar o que procura
3. Ligar para o número
4. Escrever o número
Sim
Não
Cortar a relva
1. Procurar o corta-relva
2. Orientar o corta-relva para a relva a cortar
3. Esticar a corrente do corta-relva
4. Esvaziar a bolsa do corta-relva
Sim
Não
Telefonar a um amigo
1. Pegar no telefone
2. Marcar o número de telefone
3. Esperar que o amigo atenda
4. Cumprimentar o amigo
Sim
Não
Ativar o alarme do relógio
1. Marcar a hora no relógio
2. Decidir qual a hora a que se tem que levantar
3. Ativar o alarme
4. Deitar-se

Fazer uma sandwich
1. Colocar as fatias de pão no prato
2. Acrescentar os ingredientes ao pão
3. Colocar um adas partes do pão por cima
4. Comer a sandwich
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Sim
Não

Sim
Não

Requisitar/alugar um filme
1. Ir ao videoclube
2. Escolher um filme
3. Escolher um filme e requisitar ou registar
4. Pagar o filme
Sim
Não
Lavar os pratos
1. Colocar os pratos na máquina de lavar
2. Fechar a porta da máquina de lavar
3. Colocar detergente
4. Pressionar no botão Início
Sim
Não
Lavar as mãos
1. Colocar sabonete nas mãos
2. Esfregar as mãos para fazer espuma
3. Molhar o sabonete
4. Secar as mãos
Sim
Não
Ir ao cinema ver um filme
1. Ir ao cinema
2. Pagar os bilhetes
3. Comprar snacks
4. Ver o filme
Sim
Não
Ir a um restaurante
1. Pedir a comida
2. Ver o menu
3. Ir ao restaurante
4. Comer a comida
5. Pagar a conta
Sim
Não
Escrever uma carta
1. Escolher o papel
2. Escrever a carta
3. Assinar a carta
4. Depositar a carta no correio
5. Fechar o envelope
Sim
Não
Organizar/planear uma festa
1. Escolher uma data
2. Escrever os convites
3. Enviar os convites
4. Preparar a comida
5. Receber os convidados
Sim
Não

Pintar a sala
1. Escolher a cor
2. Comprar as tintas
3. Pintar as paredes
4. Esperar que a pintura/tinta seque

Lavar/escovar os dentes
1. Bochechar a boca
2. Agarrar a escova de dentes
3. Colocar a pasta de dentes
4. Escovar os dentes os dentes

Ir à praia
1. Preparar o saco da praia
2. Colocar o chapéu de praia no saco
3. Conduzir o carro até à praia
4. Aplicar protetor solar
5. Conduzir o carro de volta para casa

Ir ao supermercado às compras
1. Chegar à loja
2. Selecionar os produtos
3. Pegar no carro de supermercado
4. Pagar os artigos
5. Colocar os produtos no carro

Requisitar um livro na biblioteca
1. Ir à biblioteca
2. Pesquisar a lista de livros
3. Localizar o livro
4. Folhear o livro
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Assistir a um jogo de futebol
1. Ir até ao estádio
2. Estacionar o carro
3. Entrar no estádio
4. Encontrar o lugar
Sim 5. Ver o jogo
Não
Ir comer um gelado
1. Ir a uma gelataria
2. Escolher os sabores do gelado
3. Pagar o gelado
4. Comer o gelado
Sim 5. Sair da gelataria
Não

Sim
Não

Sim
Não

Passear o cão
1. Colocar a coleira no cão
2. Chamar o cão para que venha até si
3. Passear o cão
4. Levar o cão ao parque
5. Levar o cão para casa

Conduzir um carro
1. Abrir a porta do carro
2. Entrar no carro
3. Ligar o carro
4. Mudar a rota do carro
5. Pressionar o acelerador do carro

Sim
Não

Sim
Não

Sim
Não

Sim
Não

Reproduzir um CD
1. Escolher um CD
2. Colocar o CD na ranhura do computador
3. Escolher uma canção
4. Carregar no play
Sim 5. Ouvir a canção
Não
Sim
Não

Fazer um exame
1. Ir para a sala do exame
2. Estudar os apontamentos
3. Realizar o exame
4. Entregar o exame

Ir ao médico
1. Solicitar uma consulta médica
2. Ir à consulta
3. Registar-se e pagar a consulta
4. Esperar pela consulta na sala de espera
5. Estar com o médico

Tomar um banho
1. Ligar a água
2. Fechar a água
3. Lavar o cabelo e o corpo
4. Secar-se com uma toalha

Cozer esparguete
1. Ferver água numa panela
2. Colocar o esparguete na panela
3. Escorrer o esparguete
4. Deixar ferver até o esparguete estar cozido
5. Acrescentar salsa ao esparguete
Estacionar num parking/estacionamento
1. Conduzir até ao parking
2. Retirar um bilhete/ticket
3. Pagar o bilhete/ticket
4. Conduzir até casa

Ir a uma festa de aniversário
1. Receber o convite
2. Comprar uma prenda
3. Ir à festa
4. Embrulhar a prenda
5. Entregar a prenda ao seu amigo
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Sim
Não

Sim
Não

Solicitar um trabalho
1. Preparar o Curriculum Vitae
2. Preparar-se para a entrevista
3. Procurar empregos
4. Negociar o contrato
5. Aceitar o trabalho/emprego

Fazer um café
1. Moer os grãos de café
2. Colocar o filtro na máquina
3. Ligar a máquina
4. Esperar que o café saia
5. Colocar água na máquina

Sim
Não

Sim
Não

Encher o depósito de gasolina
1. Abrir a tampa do depósito
2. Colocar a mangueira na entrada do
depósito
3. Encher o depósito com gasolina
Sim 4. Retirar a mangueira
Não 5. Colocar a tampa do depósito
Sim
Não

Sim
Não

Fazer um piquenique
1. Preparar a cesta do piquenique
2. Ir ao parque
3. Colocar a manta
4. Almorçar
5. Voltar para casa

Sim
Não

Fazer um batido
1. Procurar a batedeira
2. Ligar a batedeira
3. Colocar leite e fruta num copo grande
4. Bater o leite e a fruta
Sim 5. Beber o batido
Não
Sim
Não
Oferecer uma prenda
1. Ir a uma loja
2. Escolher uma prenda
3. Comprar uma prenda
4. Embrulhar a prenda
5. Entregar a prenda
Sim
Sim
Não
Não

Fazer uma tarte
1. Escolher os ingredientes
2. Preparar a massa
3. Selecionar a receita
4. Colocar a tarte no forno
5. Deixar arrefecer a tarte
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Sim
Não

Sessão 5
Tarefas para Casa

Lembre-se de trazer a sua agenda e o dossiê do curso para a próxima sessão.

Pratique, revendo a sua agenda diariamente e realize a sessão semanal de planificação de agenda.

Complete as restantes fichas de Ordenamento de Sequências do seu dossiê, utilizando as estratégias de
autoinstrução.
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Sessão 6
Aprendizagem verbal e memória

Rubricas:
1. Rever as tarefas para casa da última sessão
2. Apresentar a aprendizagem verbal e a memória
3. Apresentar as estratégias de codificação: anotar as coisas, parafrasear e associação
4. Assinalar as tarefas para casa

1. Rever as tarefas para casa da última sessão
2. Aprendizagem verbal e a memória:

* Memória: Capacidade de armazenar e recuperar informação

• Pense que a sua mente é um arquivo. Os diferentes arquivos organizam-se de acordo com vários
temas (por ex: recordações de infância, nomes de pessoas que conhece, de como fazer alguma coisa);
• Cada tipo de arquivo, provavelmente, é armazenado num local diferente do cérebro. Neste
sentido, dependendo da área afetada pelos deficits cognitivos, assim um diferente tipo de memória pode
estar mais ou menos afetado;
• Quanto maior os esforços de organização, maior a probabilidade de um melhor armazenamento
da informação, o que permite uma maior facilidade de evocação ou recordação posterior; Necessita de uma
boa estratégia para memorizar (como um bom sistema de arquivo).

A Memória requer Atenção: Não pode recordar algo se não se lhe prestou atenção previamente.

Codificar
Entrada de informação
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Armazenar
Armazenamento

Recuperar
Saída de informação

• O treino cognitivo centra-se na codificação e na recuperação, mas não no armazenamento (que
não está sob o nosso controlo);

• Estratégias que o ajudarão:
- Decida o que é verdadeiramente importante ser recordado e simplificar a informação que será
recordada;
- Reduza a quantidade de informação que será armazenada;
- Faça com que a informação seja significativa, para que seja mais fácil recordá-la;

• O armazenamento é mais eficaz quando se está atento e motivado;

• O álcool e as drogas interferem na codificação e recuperação, assim como com o armazenamento da
informação;

• As fragilidades de memória do dia-a-dia devem-se normalmente a problemas de codificação ou à falta de
atenção;

Tem que prestar atenção primeiro para poder recordar depois.

3. Estratégias de codificação
A maioria dos problemas de memória, do quotidiano, de que falamos, deve-se a um problema de codificação
ou à falta de atenção;
Que tipo de dificuldades de memória tem verificado nas últimas semanas?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Por vezes, quando ficamos frustrados por não sermos capazes de encontrar algo, culpamos a nossa
memória. Mas, eventualmente, o problema real pode ser a falta de atenção. Prestando mais atenção à
situação (tal como com as autoinstruções) há mais probabilidades de codificarmos a informação que depois
recordaremos.
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Escreva as coisas
O melhor método para recordar é registar/escrever. Considere utilizar uma secção da sua agenda. Em vez
de ter que recordar toda a informação, pode ser suficiente registar a informação corretamente, todos os
dias (uma rotina).

• Não confie totalmente na sua memória! Escreva, registe!

• Escrever auxilia a codificar a informação, fazê-lo de forma repetida e de múltiplas formas. Escutar,
escrever, ler depois de escrever, dizer em voz alta;

• É simples…. funciona sempre;

• A lista das tarefas, as notas, os post-it, o escrever na mão: optar por um sistema que seja facilmente
visível;

Exemplo:
Quero ir ao cinema; telefono para o cinema para informar-me sobre o cartaz, ou vejo na internet. Dizemme que o filme, O Feiticeiro de Oz é às 18h, 21h e 24h, e o Rambo às 19h, 21h e 24h. Escrevo o escolhido,
simplificando, tipo: Oz, 6, 9, meia – Rambo, 7, 9, meia.”
Assim, codifico a informação de várias formas: pela audição, de forma escrita, de dois tipos.
Assim, posso fortalecer a recordação.
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Agora vamos praticar o registo/anotações
O instrutor simula ser um médico que lhe fala sobre um novo tratamento e você será o doente/paciente.
Tome notas enquanto o instrutor fala.

“Estive a ver as suas análises e vou alterar um pouco a sua medicação e vou dar-lhe algumas sugestões. Em
1º lugar, acho que não necessita tomar o Lexotan. Não deve deixar de o tomar repentinamente, mas deve
começar a reduzir a dose gradualmente.
Neste momento, está a tomar dois comprimidos diariamente. Quero que passe a tomar um comprimido
diariamente, durante uma semana, e depois, na semana seguinte, passa a tomar um comprimido dia sim,
dia não.
Quero, também, que comece a tomar um medicamento novo chamado Lotensin. É um medicamento que
reduz a pressão sanguínea, mas que tem alguns efeitos secundários que deve ter em conta: pode afetar um
pouco o estômago, mas é passageiro/temporário, devendo passar ao fim de uma semana. Outro efeito
secundário podem ser os enjoos e tonturas. Há pessoas que não apresentam estes sintomas, mas se isto lhe
acontecer, deixe de tomar e contacte-me para eu mudar o medicamento.
Terceiro, quero que comece a fazer exercício, pelo menos, 10 minutos por dia. Deve fazer exercício o tempo
suficiente para suar e respirar intensamente. Está de acordo?
Finalmente, e porque neste formulário diz que toma muito café por dia, quero que diminua gradualmente
o café e passe a tomar dó dois cafés por dia.”

Vamos ler, em voz alta, as suas notas para que ver se estão completas. Se não estiverem, vamos completálas.
• Por exemplo: necessita interromper o médico? Pedir-lhe para falar mais devagar? Perguntar como
se escreve o nome do medicamento? Está colocando muita informação nas suas notas? E por esta razão,
não está a acompanhar o que o médico diz? Ou está a escrever pouco e depois não entende o que o médico
disse?

As boas anotações devem ser mais ou menos como:
“Lexotan – Reduzir (1 comprimido/dia durante 1 semana, depois, um dia sim outro dia não, na outra
semana).
Lotensin – nova medicação para pressão sang. Estômago às voltas, tudo bem, falar com médico se vómitos
e tonturas.
Exercício 10 min/dia – respirar e suar fortemente.
2 cafés/dia máx.”
46

Vamos praticar mais com os guiões seguintes:

1. O médico diz: “Estou muito contente em saber que as coisas vão bem. Quero vê-lo dentro de um mês,
somente para fazermos uma revisão. Vou passar-lhe receitas de Zyprexa e de Depakote. Pense sobre o
programa de reabilitação vocacional de que lhe tenho falado. Se decidir ter um trabalho parcial, contacteme e eu encaminho-o para esse programa. Fico contente por vê-lo e voltamos a ver-nos daqui a um mês.”.
2. O terapeuta diz: “Temos um grupo chamado TCC que julgo ser bom para si. TCC é uma abreviatura de
Treino Cognitivo-comportamental, que permite a aprendizagem de capacidades para enfrentar os sintomas
psiquiátricos como a depressão, a irritabilidade, a ansiedade e a audição de vozes. É semelhante a aulas. Os
doutores Ana e Rui são os terapeutas do grupo e reúnem-se às segundas das 3.30-4.30. E sei que gosta do
Dr. Rui. Gostava de saber se quer fazer parte deste grupo.”.
3. O assistente social diz: “Agora que está preparado para encontrar um novo lugar para viver, gostaria de o
ajudar a encontrar um lugar que fosse uma boa opção para si. Vou dar-lhe uma lista de apartamentos que
estão perto do seu trabalho: avenida da universidade, 3206 ….. tem os nomes e os contactos dos
proprietários. Veja e depois diga-me se optou por algum e se precisa de mais alguma informação.”.
4. O médico diz: “É pena dizer-me que o Prozac que tem estado a tomar não o tem ajudado na depressão.
Futuramente não deve deixar de tomar os medicamentos sem antes falar comigo. Não é conveniente fazer
isso com a maior parte dos medicamentos. De qualquer forma, tomou o Prozac durante 3 meses, e não
notou qualquer mudança no seu estado de humor. Então, vamos alterar o medicamento e testar um outro.
A boa notícia é a de que existem muitos antidepressivos que pode tomar. Eu gostaria que tomasse o Efexor.
Vou dar-lhe umas amostras para ver o seu grau de tolerância. Deve tomar um comprimido por dia, à
refeição/almoço, durante 2 semanas. Se os efeitos secundários não forem muito negativos, passo uma
receita na próxima consulta, daqui a duas semanas.”.
5. O farmacêutico diz: “Esta é a sua última receita de Geodon. Deve solicitar ao seu médico, outra receita,
antes do próximo mês. Vamos ver de novo as instruções: o Geodon é para tratar a esquizofrenia e deve
tomar um comprimido por dia. De Trazodona deve tomar 2 comprimidos antes de se deitar, para o auxiliar
a dormir. O Tegretol é para prevenir as convulsões e também deve tomar 2 comprimidos antes de se deitar.
Estas instruções também estão nas caixas dos próprios medicamentos. Se tiver alguma dúvida pode
perguntar sempre”.
6. O terapeuta diz: “Estou mesmo impressionado consigo. Está a usar a agenda para organizar e recordar as
suas atividades. É mesmo fantástico. Não faltou a nenhuma, desde que começou a utilizar a agenda. As
coisas parecem estar a correr bastante bem. Não será a altura para iniciar novas metas, as de que falámos
há uns meses? Contou-me que queria trabalhar de 10-15 horas semanais para ganhar dinheiro para comprar
um carro. Também me disse que gostaria de integrar um dos grupos de atividades. Existem 3 que, julgo,
gostaria de pertencer. Um é um grupo de arte em que pode trabalhar em vários tipos de projetos artísticos.
Outro é um grupo de apoio vocacional, de que já falámos. Finalmente, porque me falou de que queria ajudar
pessoas com problemas de alcoolismo, há um grupo de apoio chamado Limpo e Sóbrio, a que se pode
associar. Como já tem experiência, pode ser uma mais-valia. Porque não pensa e me diz para a semana?
Combinado?”.
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Parafrasear

Parafrasear é uma capacidade que já nos é familiar pois temos utilizado nas nossas sessões de Atenção
Conversacional. Parafrasear significa utilizar outras palavras para dizer o que se ouviu ou leu.

Associação = Associar nova informação com a que já se tem ou conhece

• Centrar-se nas similitudes e diferenças entre a nova informação e a informação prévia.

• A associação funciona bem, por exemplo, quando se conhece uma nova pessoa. Por exemplo:
conhece alguém e o seu nome é Paula. Recordá-la-á melhor se a comparar com a sua amiga Paula, que já
conhece. Por exemplo: “A nova Paula tem olhos azuis, mas a minha amiga tem olhos castanhos. Contudo,
ambas são altas.”.

• Comprove você mesmo. Como utilizaria a associação para aprender os nomes dos seus monitores
e/ou colegas de grupo?
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Sessão 6
Tarefas para Casa

Esta é a 6ª sessão do curso. Neste sentido, a utilização da agenda deveria ser bastante automática. Assim,
não vamos considerar como tarefa para casa, já.
Esperamos que já seja um hábito, automático, sem haver necessidade de pensar nisso.

Praticar as 3 capacidades que aprendeu hoje: escrever/registar as coisas, parafrasear e a associação.

Centre-se mas atividades que sejam relevantes para os seus objetivos do curso e prioridades da vida.

Proponha-se testar uma estratégia de seja nova para si.

49

Sessão 7
Aprendizagem Verbal e Memória

Rubricas:
1. Rever as tarefas para casa, da última sessão;
2. Rever as estratégias de codificação da sessão 6: escrever/registar as coisas, parafrasear e associação;
3. Apresentar novas estratégias de codificação: classificar, fragmentar, acrónimos, rimas e imagens;
4. Estratégias para aprendizagem de nomes.
5. Indicar tarefas para casa.

1. Rever as tarefas para casa
2. Rever as estratégias de codificação da última sessão
3. Novas estratégias de codificação
Vamos falar sobre algumas estratégias adicionais que possam melhorar a sua capacidade de codificar e
recordar a informação.
Categorizar ou fragmentar = dividir uma grande quantidade de informação em grupos mais pequenos
• A fragmentação é utilizada normalmente para recordar números;
• Os exemplos mais comuns de fragmentação são os números de telefone de 12 ou de 9 dígitos (35-1-2-3-9-8-5-1-4-5-0): (351) (239) 851450.
• A categorização agrupa a informação de uma forma lógica, com critérios;
o

Por exemplo, quando pretendo, do supermercado, um gelado, ketchup, papel higiénico,
mostarda, espuma de barbear, frango, salpicão, molho e pizza congelada. São 9 elementos
e provavelmente é difícil recordar sem uma lista. Se os ordenarmos de uma forma lógica é
mais fácil recordar e não esquecer quando vamos às compras. Como se podem categorizar
os 9 elementos, por exemplo, em 3 grupos diferentes? Agrupamentos de 3 é mais fácil que
recordar 9 elementos.
Grupo 1:
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Grupo 2:

Grupo 3:

Acrónimos = palavras construídas a partir das iniciais das palavras que pertencem a uma categoria

• Os acrónimos – como EDP – são palavras construídas a partir das iniciais de uma série de palavras (Energia
De Portugal);
• Os acrónimos reduzem a quantidade de informação que temos que recordar e cada letra é uma pista;
• Siglas comuns: ONU – Organização das Nações Unidas; OMS – Organização Mundial de Saúde; CEE –
Comunidade Económica Europeia; FCP – Futebol Clube do Porto;


Que outros acrónimos conhece?

Rimas
• As rimas podem funcionar como estratégias úteis para memorizar. Pense quantas canções tem
memorizadas: a facilidade para recordar canções deve-se normalmente à rima.
• Por exemplo, “Em abril águas mil”, “30 dias tem novembro, abril, junho e setembro”, “mente sã em corpo
são”.

Imagens visuais
• Fotos: converta a informação num desenho memorável. Projete essa imagem. Quanto mais absurda ou
divertida melhor. Esta estratégia funciona bem para recordar os nomes das pessoas. Exemplo: o seu novo
médico é o Dr. Queimada, que tem o cabelo preto e muito curto, como se tivesse havido um incêndio na
sua cabeça. Após ter criado esta imagem, é mais fácil recordar o nome Queimada. Outro exemplo: conhece
a sua nova vizinha, Rosa Prada. Pode criar uma imagem com uma carteira Prada com o desenho de uma
rosa.

• Filmes: transforme a imagem num filme e imagine na sua cabeça. Quanto mais absurdo ou divertido
melhor.

• Atuar: represente a informação você mesmo.

• Gráficos/Tabelas/Mapas: faça um gráfico, tabela ou mapa com a informação.
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Vamos praticar as estratégias de codificação aprendidas.
Que estratégia utilizará para recordar a informação nestas situações?

Utilize uma ou mais destas estratégias:
EEPP
Associação
Categorizar
Parafrasear
Imagens

Rimas
Fragmentação
Acrónimos
Tomar notas

1. Fazer uma chamada telefónica.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Quer recordar estes elementos do supermercado: champô, maçãs, desodorizante e mirtilos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Deseja memorizar os nomes dos seus vizinhos: Nicole, Patrícia, Ana, Susana, Eloisa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Quer memorizar o nome do seu médico: Dr. António Negrão.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Quer recordar a próxima consulta com o seu médico.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52

6. Se lhe dão estas instruções para chegar à rua Fernando de Aguiar: siga a Avenida da Universidade, até ao
final, e encontrará a 10ª Avenida, volte à esquerda e pare e estacione no parque.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Deseja memorizar os dias de aniversário dos seus irmãos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. A sua companheira de casa disse-lhe que “temos que limpar o lava-loiça, há pratos para arrumar, o chão
está um nojo e o queijo derretido da pizza continua no forno”. Disse também “dei-me conta de que estão
dois pacotes de bolachas na despensa fora de prazo”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respostas:
1. Fragmentação, anotações.
2. Categorização, anotações.
3. Acrónimo PENAS, anotações.
4. Acrónimo DAN, anotações, associação, rimas, imagem.
5. Anotações, preferencialmente numa agenda.
6. Parafrasear, anotações, associação (é o mesmo caminho que se toma para ir à padaria Doce Mel ou é
perto do centro comercial), gráfico.
7. Anotações, associação (por exemplo se está perto de um dia festivo).
8. Parafrasear, categorizar (Pratos, Chão, Forno, Bolachas), acrónimo PCFB, anotações.

Provavelmente, na maioria das situações, utilizam-se poucas regras:
• Existem muitas estratégias de memória que pode utilizar para recordar a informação;
• Escrever as coisas é das estratégias mais utilizadas e uma das mais eficazes, desde que escrito num
local lógico. Na maior parte das vezes pode ser mesmo na sua agenda. Outras vezes pode mesmo ser na
mão.
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4. Estratégias para aprendizagem de nomes
Um dos tipos de codificação específico em que a maior parte das pessoas apresentam dificuldades é o de
aprender e recordar os nomes das pessoas. Vamos refletir sobre algumas estratégias.

Antes de conhecer novas pessoas, prepare-se mentalmente para recordar os seus nomes, revendo
as suas estratégias. Quando as contactar, faça o seguinte:
1. Observe-as:
• Olhe bem para as pessoas, olhos nos olhos;
• Observe as suas caraterísticas físicas; tente associações com os seus nomes;
2. Escute bem a voz da pessoa;
3. Peça que repita o seu nome;
• Pode dizer que está muito barulho e por isso não percebeu muito bem. Será um bom
argumento para ouvir de novo
4. Verifique a pronúncia, veja se existe ruído ou o nome é estranho, diferente, pouco usual.
• Deixe ver se digo o nome de forma correta. É _______________
5. Peça para o soletrar (também pode fazê-lo com nomes mais comuns que podem ter formas ou
pronúncias próximas)
• Visualize a alteração na sua cabeça, imaginando a escrita do nome.
6. Solicite a origem do nome, colocando questões apropriadas:
• Sobre a nacionalidade do nome (“A origem do nome Ana?”).
• Se prefere um diminutivo “Xico é um diminutivo de Francisco. Qual prefere?”
• Sobre a história do nome, se é frequente (“Parece haver uma história sobre o nome
“Homero”).
7. Repita o nome na conversa inicial e vá fazendo perguntas sobre o nome ou sobre o diminutivo,
do tipo: “qual a sua atividade profissional Pedro?”, “Tem filhos Roberto?”, etc.
8. Repita o nome ao despedir-se: “Encantado por tê-la conhecido Sandra”).
9. Ensaie o nome e coloque-se à prova.
10. Utilize a associação para pensar em similitudes e diferenças entre a nova pessoa e outras
pessoas que conheça com o mesmo nome.
11. Utilize imagens.
• A Branca Casais tem uma pele tão clara, tão branca, como um vestido de noiva.
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• O Dr. Queimada tem o cabelo escuro, como se tivesse havido um incêndio na sua cabeça.
12. Utilize rimas (e imagens).
• Joaquim Freixe tem um peixe. (imagem de um peixe)
• A Joana Padilha gosta de tortilha. (imagem de alguém a comer tortilha)
• O Dr. Carreteiro vai ao barbeiro. (Imagem de um barbeiro)
13. Escreva os nomes das novas pessoas (num caderno que traga consigo, por exemplo).
14. Apresente-se de novo às pessoas e as pessoas devem fazer o mesmo consigo.
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Sessão 7
Tarefas para Casa

Como sempre, utilize a sua agenda!

Pratique, utilizando as estratégias de memória, todos os dias.
• Utilize 10-15 minutos a reler as estratégias de memória desta sessão.
• Pratique, utilizando uma ou mais estratégias de memória ativa, todos os dias, durante esta
semana. Centre-se nas atividades que sejam relevantes para as suas metas do curso e para as suas
prioridades da vida.

Que estratégias pensa utilizar e quando?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sessão 8
Aprendizagem Verbal e Memória

Rubricas:

1. Rever as tarefas para casa da última sessão
2. Rever as estratégias de codificação da última sessão e praticar a aprendizagem de listas
3. Apresentar e praticar a aprendizagem e as estratégias de recuperação
4. Como as estratégias de memória podem auxiliar a atingir as metas a longo-prazo
5. Definir tarefas para casa

1. Rever as tarefas de casa
2. Rever as estratégias de codificação da última sessão e praticar a aprendizagem de listas

Vamos testar 4 técnicas diferentes para recordar uma lista de palavras.

Lista 1: Escute a lista sem olhar para a página seguinte.
Lista 2: Leia e estude a lista.
Lista 3: Leia e categorize a lista.
Lista 4: Leia, categorize e utilize imagens visuais.
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Lista 1: Escute a lista completa de palavras, e depois escreva-as.

Quantas recorda? _____
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Lista 1:
Martelo
Macaco
Toyota
Jazz
Serra
Zebra
Música Country e do Oeste
Honda
Broca
Girafa
Rock n' Roll
Ford
Chave-de-fendas
Clássico
Leão
Cadillac
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Lista 2:
Estude a seguinte lista de palavras durante um minuto, depois vire a página e escreva-as.

Falcão
Volante
Figueira
Águia
Diamante
Bateria
Pinto
Alce
Gavião
Coruja
Alternador
Rubi
Esmeralda
Carvalho
Safira
Pneu
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Lista 2: Agora escreva-as.

Quantas recorda? ____
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Lista 3:
Leia a seguinte lista de palavras. Classifique as palavras de forma a auxiliá-lo a recordá-las. Depois volte a
página e escreva-as de memória.

Gato
Cenoura
Brócolos
Pão
Escova
Mangueira
Espargos
Leite
Esponja
Ovos
Aspirador
Cão
Pássaro
Azeite
Hamster
Cebola

Categoria 1:__________

Categoria 2:__________

Categoria 3:__________

Categoria 4:__________
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Lista 3: Agora escreva-as.

Quantas palavras recorda?_____
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Lista 4:
Leia a seguinte lista de palavras. Classifique e utilize imagens visuais para facilitar a recordação das
categorias a que pertencem as palavras. Depois, vire a página e escreva as palavras de memória.

Luvas
Balde
Tesoura
Corta-sebes
Árvore
Cola
Agrafador
Mesa
Esferográfica
Regador
Régua
Pá
Flor
Sofá
Arbusto
Cama

Categoria 1:__________ Imagem:

Categoria 2:__________ Imagem:

Categoria 3:__________ Imagem:

Categoria 4:__________ Imagem:
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Lista 4: Agora escreva-as.

Quantas palavras recorda?_____
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Está convencido de que algumas destas estratégias o ajudarão a recordar mais informação? Notou alguma
melhoria? Qual a que considera mais eficaz?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Sobreaprendizagem e estratégias de recuperação

Sobreaprendizagem = aprender determinada informação, tantas vezes quantas necessárias, até memorizar

• Coisas que sobreaprendemos: sucessos, nosso nome, nosso aniversário ou dia de anos, os nomes dos
nossos familiares, o nome da nossa escola ou instituição, o nome da nossa rua, da nossa cidade, dos nossos
animais de estimação, a ordem das letras do alfabeto, a canção dos parabéns, a forma de atar os sapatos,
etc..

• Tudo pode ser sobreaprendido.

• A informação sobreaprendida é muito resistente ao esquecimento.

• Estratégias para sobreaprender: as fichas de aprendizagem que leva consigo e estuda durante o dia. É
muito útil na hora de aprender a matéria relativa aos exames da escola.

• Se tem dificuldades ou problemas, divida a tarefa de aprendizagem em pequenas partes e aprenda uma
de cada vez.

• Exemplo de sobreaprendizagem: Imagine que tem que memorizar os passos de uma nova tarefa, do seu
trabalho. Pode escrever cada passo em papéis (post it’s) diferentes, baralha-los e voltar a colocá-los por
ordem.
Não deve parar até fazer bem a 1ª: sobreaprender significa trabalhar ou ensaiar várias vezes o material,
incluindo mesmo depois de aprendido. Para além de utilizar os cartões ou papelinhos, pode, caso queira,
realizar a tarefa várias vezes, pela ordem correta, para memorizar.

• Outro exemplo: caso queira memorizar a sua medicação e as respetivas doses pode escrever o nome do
medicamento de um dos lados do cartão e do outro lado as doses.
Pode começar por ler os dois lados do cartão. Quando começar a memorizar, pode testar-se, lendo apenas
um dos lados do cartão.

• O que tem sobreaprendido na sua vida? Quando poderá utilizar esta estratégia nos próximos meses?
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Estratégias de Recuperação

Recorde ou reveja o nosso modelo de memória:

Codificar

Armazenar

Recuperar

As estratégias anteriores auxiliar-vos-ão com a codificação. As seguintes com a recuperação.
Os problemas de recuperação significam que você tem a informação algures no cérebro, mas é incapaz de
aceder à mesma, por exemplo, “tenho a informação na ponta da língua”.

Relaxar-se
• A ansiedade dificulta a recuperação da informação.
• A utilização de técnicas de relaxamento pode melhorar a memória.

Revisão Mental
• Para recuperar um objeto perdido.
• Reveja mentalmente os passos dados e reconstrua o que fez até ao último momento em que tinha o
objeto.

Procura Alfabética
• Para recordar uma palavra ou nome.
• Percorra o alfabeto, começando no A, e pergunte-se, “Começa com A? Começa com B?” e assim
sucessivamente. Depois de identificar a primeira letra, utilize o mesmo processo para a segunda e assim
repetidamente.

Recriar a Situação
• É uma boa estratégia quando consegue recordar onde estava e o que estava a fazer quando estava a
aprender a informação.
• Por exemplo, se se recorda que estava a comer num restaurante quando o seu amigo lhe falou sobre uma
aula a que você queria assistir/inscrever-se, recrie a situação. Imagine o restaurante, ou melhor, vá até a um
restaurante e vai ver que será mais fácil recordar os detalhes sobre a aula ou curso.
68

Organização
• É uma boa estratégia para a codificação, o armazenamento e a recuperação.

• A organização do seu contexto ou meio e da sua rotina diária auxiliá-lo-á a recordar com mais facilidade.

• “Lugares automáticos” para as coisas/objetos: lugares do seu meio/contexto, onde guarda sempre as
coisas, para saber, sempre, onde encontrá-las.

• Planifique lugares automáticos para: documentos importantes; números de telefone importantes; a sua
agenda / tablet electrónica / telemóvel / iPod, etc., as suas chaves.

• Tenha um horário estruturado: Identifique a sua rotina diária e planifique as atividades que quer realizar,
mas que nem sempre se lembra ou tem vontade de fazer (por exemplo, medicamentos, exercício, etc.).
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4. Como as estratégias para a memória podem auxiliar a atingir os objetivos a longo-prazo

Recorde as metas de vida que escreveu na página 8. Como as estratégias de memória que aprendeu o
auxiliarão a atingir os objetivos estabelecidos?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Sessão 8
Tarefas para Casa

A parte automática das tarefas para casa desta sessão é, por exemplo, a utilização diária da sua agenda e
realização de uma sessão semanal de planificação de agenda.

Utilize a estratégia de sobreaprendizagem apresentada hoje.

A informação que memorizará é a seguinte lista de realizadores de cinema com prémios da Academia, para
melhor filme, de 1995- 1999.

1995, Braveheart, Coração Valente;
1996, O Paciente Inglês;
1997, Titanic;
1998; Shakespeare apaixonado;
1999, American Beauty, Beleza Americana.

• Reveja as estratégias de memória e pense na forma de memorizar estes prémios de Oscar. Necessitará
recordar quer os títulos quer o ano em que ganharam. Que estratégias pensa utilizar?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

• O objetivo deste exercício é rever as suas estratégias de memória e assim provar a si mesmo que pode
memorizar qualquer coisa que queira. Não importa que a informação possa ser trivial ou banal.
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Sessão 9
Flexibilidade Cognitiva e Resolução de Problemas

Rubricas:
1. Rever as tarefas para casa, da última sessão
2. Apresentar o conceito flexibilidade cognitiva
3. Apresentar e praticar a estratégia chuva de ideias
4. Apresentar e praticar o método de resolução de problemas de 6 passos
5. Estabelecer tarefas para casa

1. Rever a tarefa para casa
2. Flexibilidade Cognitiva
Flexibilidade cognitiva = a capacidade para pensar de forma flexível ou com flexibilidade
• Por vezes, as pessoas têm dificuldades em resolver os problemas devido à sua forma de pensar, ter um
pensamento rígido, pouco flexível. Por exemplo, pode ser que só vejam uma forma de resolver a situação,
quando, na realidade, podem existir várias formas. Prendem-se apenas a uma ideia e a uma forma.
• Utilizaremos um método de resolução de problemas que o auxiliará a pensar com a maior flexibilidade
possível.

3. Chuva de ideias
Chuva de ideias = equacionar tanta ideias ou soluções, quantas possível, sobre um tema em concreto
• Pensar em tantas soluções quantas lhe for possível, sem fazer juízos sobre elas.
• Não deixe de dar uma solução ou ideia por lhe parecer, à partida, má ou absurda. Deixe fluir, pois não sabe
até que ponto uma ideia ou solução inicialmente aparentemente absurda ou má pode vir a revelar-se eficaz.
• Exercícios práticos de chuva de ideias: tentar ter 30 ideias para cada uma das seguintes situações.
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Todos os elementos que necessitará para pintar uma casa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Todas as formas de fazer descer um gato de uma árvore.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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4. O Método de Resolução de Problemas em 6 Passos

O Método de Resolução de Problemas em 6 Passos (ICHASTA)

1. Identificar o problema.
2. Chuva de ideias sobre as soluções do problema.
3. Avaliar cada solução, em função da facilidade de implementação, custos e benefícios e as possíveis
consequências.
4. Selecionar uma solução a testar.
5. Testar a solução.
6. Avaliar a solução: Funciona? Necessito testar outra? Se sim, voltar à fase 4.

• O seu objetivo é utilizar o método de resolução de problemas em 6 passos, rapidamente, sempre que se
considere necessário. Ser capaz de realizar isto requer prática até se tornar automático.

Pratique os passos do método de resolução de problemas em 6 passos com as situações e fichas de
trabalho que se apresentam, de seguida. Uma vez percebida e compreendida a técnica, teste com os seus
próprios problemas.
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Ficha de trabalho para a Solução de Problemas em 6 passos

Identificar o problema: Deseja retomar o contacto com um bom amigo do colégio, mas que já não ouve
falar dele desde há 8 anos.
Chuva de ideias de soluções
Avaliar soluções
Fácil?
Custos? Benefícios?
Funcionará?
Outros critérios

Selecionar uma solução (ou >1 solução) a testar
Testar outra solução(ões)
Avaliar de novo. O problema foi resolvido? Se não, teste uma nova solução(ões).
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Ficha de trabalho para a Solução de Problemas em 6 passos.

Identificar o problema: Você tem um novo trabalho de que gosta, mas um dos seus colegas tenta fazerlhe parecer que é incompetente
Chuva de ideias de soluções
Avaliar soluções
Fácil?
Custos? Benefícios?
Funcionará?
Outros critérios

Selecionar uma solução (ou >1 solução) a testar
Testar outra solução(ões)
Avaliar de novo. O problema foi resolvido? Se não, teste uma nova solução(ões).
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Ficha de trabalho para a Solução de Problemas em 6 passos

Identificar o problema:
Chuva de ideias de soluções
Avaliar soluções
Fácil?

Custos? Benefícios?

Funcionará?

Outros critérios

Selecionar uma solução (ou >1 solução) a testar
Testar outra solução(ões)
Avaliar de novo. O problema foi resolvido? Se não, teste uma nova solução(ões).
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Sessão 9
Tarefas para Casa

A parte automática da tarefa para casa desta sessão é, supostamente, que utilize diariamente a sua agenda
e tenha uma sessão semanal de planificação de agenda.

Pratique somente a parte da chuva de ideias do método de resolução de problemas.

Escolha uma atividade do quotidiano e escreva todas as múltiplas maneiras, que lhe ocorram, para
concretizá-la.

Na sessão seguinte veremos quem traz a lista mais alargada.

• Vou colocar em prática a chuva de ideias:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

• Pode realizar esta tarefa mesmo que não tenha nenhum problema para resolver. Pode utilizar a chuva de
ideias em quase todas as situações (por exemplo, fazer uma sandes, ver a televisão, pedir uma receita).
Aplicar a técnica da chuva de ideias a todas as situações do quotidiano pode parecer, de início, um pouco
absurdo, contudo, praticando-a aumentará a sua capacidade para pensar criativamente e tornar-se-á mais
natural quando necessitar de resolver problemas.

Pratique o método para a resolução de problemas em 6 passos, utilizando a página seguinte. Pense num
problema que queira ou necessite resolver e escreva-o, de seguida:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Ficha de trabalho para a Solução de Problemas em 6 passos

Identificar o problema:
Chuva de ideias de soluções
Avaliar soluções
Fácil?

Custos? Benefícios?

Funcionará?

Outros critérios

Selecionar uma solução (ou >1 solução) a testar
Testar outra solução(ões)
Avaliar de novo. O problema foi resolvido? Se não, teste uma nova solução(ões).

80

Sessão 10
Flexibilidade Cognitiva e Resolução de Problemas

Rubricas:

1. Rever as tarefas para casa da sessão anterior.
2. Revisão e prática do método de resolução de problemas em 6 passos.
3. Apresentar e praticar a verbalização da estratégia e a comprovação de hipóteses.
4. Sugestões de tarefas para casa.

1. Revisão das tarefas para casa

2. Revisão do método de resolução de problemas em 6 passos
Hoje, nesta sessão, vamos praticar o método de resolução de problemas em 6 passos, com alguns exercícios
desta secção.

• 20 Perguntas. Vou pensar num objeto que se encontra nesta sala. Dedique um tempo a olhar a sala. Tente
formular, mediante a chuva de ideias, algumas perguntas que queira fazer-me para que assim adivinhe o
objeto em que eu estou a pensar, com a menor quantidade de perguntas possíveis. Escreva todas as
perguntas que lhe tenham ocorrido, através da chuva de ideias, e marque as duas ou três melhores, depois
de as ter avaliado. Posteriormente, selecione a melhor pergunta e veremos quantas perguntas necessita
para adivinhar o objeto em que estou a pensar.

• Jogo de classificação de cartas. Dar de 8-10 cartas a cada pessoa. Dedique um tempo a observar todas as
cartas. Pense em diferentes formas de classificar as cartas em dois grupos. Escreva todas as formas, que lhe
tenham ocorrido, de ordenar as cartas.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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3. Verbalização da estratégia e comprovação de hipóteses

Verbalização da estratégia = utilizar as autoinstruções enquanto resolve um problema

Temos utilizado as autoinstruções para manter a concentração, mesmo realizando uma tarefa ou quando
codificamos a informação na memória. Agora, vamos utilizar para resolver problemas.

É necessário que você diga em voz alta como está a resolver o problema, enquanto o realiza. Vamos
praticar com dois exemplos.
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83

£
€
¥

€
¥
£

¥
£

£
£€

€€
€

¥
¥£
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◄

◄

◄

▲

▲

▲

▼

▼

▲

▼

◄

▼

▲

▼

Teste de hipóteses = testar uma ideia para ver se funciona ou não, reunir evidências a favor e contra

O teste de hipóteses é outra forma de pensar de maneira flexível. Apresentamos agora como funciona:

• Reunir evidências sobre a sua ideia




encontre provas de que a sua ideia é certa
encontre provas de que a sua ideia é errada.
Chamaremos a este tipo de evidências “prós” e “contras”

• Tomar uma decisão final.

Agora vamos praticar a verbalização da estratégia e o teste de hipóteses. Recorde que as duas capacidades
são:
• Diga em voz alta qual é a estratégia que está a utilizar
• Fale em voz alta sobre as hipóteses que está a testar e quais são as evidências “pró” e “contra”
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86

└
┼

┴
┬

┘
┴

┐

┼

┼

┘

╪

╡

└

┬
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3
Nove
IIIIII

Seis
III
9

IIIIIIIII
6

15
Três

III
Nove

Seis
3

88

Um
Três
Quatro

DOiS
Quatro

Oito
Zero

Três
Quatro

DOiS

Três
Cinco

Dois
Oito

Sessão 10
Tarefas para casa

Utilize a sua agenda todos os dias.
Pratique utilizando o método de resolução de problemas em 6 passos. Pense num problema que gostaria
de tentar resolver e escreva-o aqui.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

• Nesta sessão, vamos concentrarmo-nos na verbalização da estratégia, enquanto resolvemos problemas.
Recorra às suas capacidades de comprovação/teste de hipóteses para identificar os prós e os contra da sua
ideia de como resolver o problema.

• Prós:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

• Contras:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Também existem algumas tarefas de papel e lápis nesta sessão.
Nas páginas seguintes apresentam-se algumas palavras que você deve classificar em categorias.
Escreva as palavras em grupos e coloque o nome da categoria para cada grupo.
Tente utilizar a verbalização da estratégia enquanto classifica as palavras.
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Categorias

Capacidades envolvidas:

1. Abstração;
2. Memória de trabalho;
3. Utilização de estratégias de ajuda à memória;
4. Organização dos dados.

Instruções das tarefas
As palavras ou números das páginas seguintes podem estar inseridas numa série de grupos. Categorize os
itens de forma apropriada e etiquete cada grupo.
O 1º exercício está completo e serve de exemplo.
Posteriormente, tente recordar o maior número de palavras possível. 1º, tente recordar o grupo ou a 1ª
categoria, depois, os itens de forma individual. Depois, tente recordar os itens antes dos grupos. Que via é
a mais fácil? A organização e a estrutura auxiliam quando se recordam os itens?

Estratégias
1. Estratégias de redução dos dados (como excluir cada elemento que foi classificado num grupo);
2. Comportamento sistemático e organizado (como trabalhar da esquerda para a direita, ou listar os itens
por ordem alfabética);
3. Voltar a escrever as palavras nos grupos, de acordo com as suas associações;

Tarefas diárias relevantes
1. Recordar as coisas que necessita comprar na loja.
2. Organizar uma divisão da casa que esteja desordenada para que os objetos similares estejam juntos e
possa ser capaz de recordar onde estão localizados.
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Categorias-1

Março
Ganso
Papel
Vaca

Frango
Escritório
Janeiro
Abril
Cavalo

Touro
Máquina de escrever
Cadeira
Fevereiro

Categorias e os seus itens:
Meses do ano

Animais

Objetos de escritório

Março
Janeiro
Abril
Fevereiro

Ganso
Vaca
Frango
Cavalo
Touro

Papel
Escritório
Máquina de escrever
Cadeira
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Categorias -2

Secretária
Pintura
Azulejos

Categorias e os seus itens:
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Portas
Enfermeira
Madeira

Advogado

Paredes
Janelas
Médico

Categorias -3

Oito

CCCC
B

DD
BB

C
DOiS

CC
BBB
CCC

DDD
D
BBBB

DEZ
SEIS

Categorias e os seus itens:
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DDDD

QUATRO

Categorias -4

1
OCEANO
TAÇA
RiO

333

22
PRATILHO
PRATO
LAGO

GUARDANAPO

COLHER

4444

PRAIA

Categorias e os seus itens:

94

GARFO

55555

Categorias -5

GATO

PEIXE
MARTE

TERRA
TUBARÃO
PÁSSARO

CÃO

SATURNO
COELHO
RATO
JÚPITER

GANSO

Categorias e os seus itens:
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NEPTUNO

Categorias -6

Calças
Égua

Cavalo
Camisa

Seis

Chapéu

Oito

Dois

Categorias e os seus itens:

Gravata

Cinto
Porco

Pato
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Quatro

Frango

Vaca

Categorias -7

Junho

Calabaça

Natação
Maio

Abril
Futebol

Batata

Ténis

Categorias e os seus itens:
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Cenoura
Julho
Squash

Voleibol

Categorias -8

Minuto

Perna

Braço

Verde
Meses

Cabeça

Olho

Amarelo

Mão

Categorias e os seus itens:
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Ano

Semana

Vermelho

Orelha
Azul

Pé

Categorias-9

Itália
Queijo
Margarina
Alemanha

França
África
Azeite

Iogurte

Categorias e os seus itens:
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Natas

Leite

Lobo

Cereais
Manteiga
Turquia
América

Grécia
Frango
Zebra

Categorias -10

Texugo

Violino

Carvalho
Figueira
Pinheiro

Violoncelo
Viola

Esquilo
Rato

Categorias e os seus itens:
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Flauta

Guitarra
Castanheiro
Cipreste
Trompete
Harpa

Piano
Raposa
Coelho
Lebre

Sessão 11
Flexibilidade Cognitiva, Resolução de Problemas e Planificação

Rubricas:

1. Rever das tarefas para casa da sessão anterior;
2. Rever do método de resolução de problemas em 6 passos;
3. Apresentação da automonitorização, manutenção e mudança de objetivos;
4. Prática de avaliação das soluções, utilizando a automonitorização e a decisão sobre se mantem ou altera
o objetivo cognitivo;
5. Apresentação e prática de planificação para atingir as metas e os prazos;
6. Como a resolução de problemas e as estratégias de flexibilidade cognitiva podem auxiliar a conseguir os
objetivos a longo-prazo;
7. Sugestões de tarefas para casa.

1. Revisão de tarefas para casa
2. Revisão do método de resolução de problemas em 6 passos

3. Automonitorização, manutenção e alteração de objetivos

Automonitorização = Avaliação de como se está a fazer

• O passo 6 do método de resolução de problemas é “Avaliar”.
• A automonitorização é uma forma ou estratégia de revisão e avaliação da sua estratégia de resolução de
problemas, como forma de se assegurar se é e quanto é eficaz.



Se a estratégia funciona, você deverá começar a utilizá-la.
Se a estratégia não funciona, você deverá modificá-la ou deixar de a utilizar.

• Se algo não funciona ou se se sente frustrado, é uma boa altura para realizar uma revisão.
• Tente encontrar evidências tanto para o que está correto, como para os erros ou equívocos.
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Uma vez analisado e refletido sobre se a estratégia funciona ou não, pode, então, decidir se mantem ou
se muda a estratégia.

Se conclui que a sua estratégia funciona, e que, de facto, resolve eficazmente o problema, então, deve
retê-la e memorizá-la, para mais tarde a poder utilizar.
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Se concluir que a sua estratégia não funciona, não vai querer cometer os mesmos erros de novo e, neste
sentido, deverá mudar de estratégia.

a. Por exemplo, se estivermos a jogar às 20 perguntas e tenta adivinhar ao acaso perguntando “é uma
banana? É um camião? É uma zebra?”, não será uma boa estratégia.

Provavelmente, necessitará mudar para uma estratégia diferente para reduzir o número de elementos que
podem ser.

4. Prática da automonitorização
Vamos praticar com o nosso método de resolução de problemas em 6 passos. Vamos utilizar as
autoinstruções durante este exercício. Assim, deverá dizer em voz alta tudo em que está a pensar sobre o
problema.
Recorde, você quer monitorizar a sua realização e assegurar-se de que está a resolver o problema, de forma
eficaz – se a sua solução parece funcionar, você deverá continuar a utilizá-la e manter-se concentrado.
• Pode dizer para si mesmo, “Parece que está a funcionar – tenho que continuar a fazer o mesmo.”
Se a sua solução não parece funcionar, a sua tarefa consistirá em procurar uma nova forma de resolver o
problema.
• Pode dizer: “Esta não funciona. Tenho que tentar uma nova.” Isto pode significar voltar à lista realizada
com a chuva de ideias e mudar de estratégia.

Vamos praticar utilizando o baralho de cartas, para a classificação. Tenha o modelo seguinte em mente:

A minha estratégia está a funcionar?

Sim

Continuar a utilizá-la
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Não

Ensaiar outra estratégia diferente

5. Planificação para alcançar as metas e os prazos

• Alguma vez se sentiu aborrecido por não ter feito as coisas? Dedique tempo a pensar sobre as suas metas
ou prazos. Tenha a sua agenda à mão.
• Defina o objetivo ou o prazo em termos operacionais, concretos (por exemplo, "para o dia 10 de dezembro,
vou enviar todos os cartões de Natal por correio").
• Pense nos passos necessários para alcançar o objetivo ou prazo -pode auxiliar o "trabalhar para trás” a
partir da sua meta.
• Assegure-se de que todos os passos estão na ordem correta e tenha em conta que cada passo deve ser
completado com a finalidade de alcançar a meta ou o prazo.
• Programe as horas na sua agenda para completar os passos. Dê um pouco mais de tempo do que você
pensa que necessitarão para cumprir cada passo, dado que podem surgir assuntos urgentes que podem
interferir no seu desenvolvimento. Neste sentido, permita uma certa liberdade de ação.
• Reveja o tempo que levará cada passo, para se assegurar de que é realista.
Pode acontecer ter que reordenar ou acrescentar passos adicionais.

Exemplo de Objetivo: Para o dia 10 de Dezembro, vou enviar todos os cartões de Natal, por correio.

Fases/etapas
1/11
5/11
10/11
20/11
25/11
1/12
5/12
10/12
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Passos
Fazer uma lista das pessoas a quem vou enviar os cartões e as suas direções.
Comprar cartões de Natal.
Começar a escrever os cartões, 30 minutos por noite.
Ter 50% dos cartões escritos.
Obter as direções que faltam.
Ter todos os cartões escritos e as respetivas direções.
Comprar selos.
Enviar os cartões por correio.

Planificação do exercício: utilize a folha seguinte para planear um objetivo importante. Transcreva as
atividades/prazos na sua agenda.
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Defina/estabeleça o objetivo ou projeto:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Fases/etapas
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Passos

6. Tal como a flexibilidade cognitiva, a resolução de problemas e as estratégias de planificação podem
auxiliar a atingir os objetivos a longo-prazo

Pense nos objetivos que escreveu na página 8. Como pode a resolução de problemas e as estratégias de
flexibilidade cognitiva auxiliar a atingir esses objetivos?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Sessão 11
Tarefas para casa

Utilize a sua agenda todos os dias.

Pratique as estratégias de automonitorização.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Pense num problema em que queira utilizar a automonitorização e escreva-o:

Agora, utilize o método de resolução de problemas de 6 passos.
Concentre-se particularmente na automonitorização, enquanto avalia a sua solução do problema.

Pode também utilizar a automonitorização nas conversas.
Tem notado que, por vezes, uma conversa pode tornar-se monótona? Por vezes, pode dar-se conta de que
está a ser repetitivo ou que a pessoa com quem está a conversar não o entende, independentemente, de
repetir ou não o que está a dizer. É nestas situações que deve perguntar-se:
• Tem algum sentido o que estou a dizer?
• Estou a ser repetitivo?
• Estou a voltar ao mesmo assunto, de novo?
• Devo mudar de assunto ou dizer as coisas de outra forma para que me entendam melhor?
• Salto de um assunto para outro, sem responder à pergunta?
• Necessito concentrar-me melhor sobre o assunto?
Esta semana, tente utilizar a automonitorização nas suas conversas e veja como funciona.

Utilize as fichas de planificação para organizar os passos de qualquer objetivo importante ou cumprir com
os prazos que dispõe.
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Definição do objetivo ou do projeto:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Fases/etapas
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Passos

Definição do objetivo ou do projeto:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Fases/etapas
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Passos

Sessão 12
Integração de capacidades, revisão e passos seguintes

Rubricas:

1. Revisão das tarefas para casa da sessão anterior.
2. Revisão de todos os conceitos e capacidades-chave aprendidos e treinados no curso, respondendo a
qualquer questão que lhe coloquem.
3. Aplicação das estratégias da vida diária e para atingir os objetivos.
4. Proporcione feedback sobre os temas ou assuntos mais úteis e mais agradáveis.
5. Felicite os elementos do grupo pela sua colaboração e participação no curso, entregue os certificados de
graduação!

1. Revisão das tarefas para casa
2. Revisão dos conceitos-chave
Utilizando o esquema seguinte, reveja os conceitos-chave aprendidos e treinados no curso:
• Capacidades de memória prospetiva;
• Capacidades de atenção conversacional e atenção durante a tarefa;
• Aprendizagem verbal e capacidades de memória;
• Capacidades de flexibilidade cognitiva.

Tem alguma questão? Há algum role playing adicional que queira realizar?

3. Aplicação de estratégias da vida diária e de desenvolvimento dos objetivos
Recorde os objetivos que escreveu no início do curso. Que estratégias está a utilizar para atingi-los? Que
outras estratégias o podem ajudar? Como utilizará estas novas estratégias na sua vida diária?
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Estratégias que utilizo regularmente
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Estratégias que quero começar a utilizar (e Como)?

Nomeei uma estratégia de organização ou de memória prospetiva em que se queira concentrar durante o
mês seguinte:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Nomeei uma estratégia de atenção em que se queira concentrar durante o mês seguinte:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Nomeei uma estratégia de aprendizagem ou memória em que se queira concentrar durante o mês seguinte:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Nomeei uma estratégia de resolução de problemas em que se queira concentrar durante o mês seguinte:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

No futuro, se você apresenta dificuldades significativas relacionadas com problemas cognitivos, que faria
para enfrentá-las?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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O que pensa que os seus amigos, familiares e pessoas de apoio podem fazer para apoiá-lo enquanto
trabalha nas estratégias para lidar com os seus problemas cognitivos?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

É importante recordar que embora o curso esteja terminando, não deve deixar de praticar estas destrezas.
Aprender e utilizar estas capacidades é um processo permanente.
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4. Feedback sobre o curso
Que temas ou assuntos foram de maior ajuda? Que conceitos foram mais fáceis e os mais difíceis? Em que
temas/assuntos necessita mais ou menos treino?

5. Parabéns! Felicidades!
Você merece o reconhecimento e felicitações pela sua colaboração e participação no curso.
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Conceitos-chave trabalhados no treino de compensação cognitiva
1. Memória Prospetiva, Parte 1
A capacidade para recordar fazer as coisas no futuro

• Utilização da agenda




Ande sempre com a agenda (uma agenda de bolso é o melhor)
Revê-la diariamente
Assim, assegure-se de que recordá-la-á

Escolha um evento/acontecimento específico para associá-lo à revisão da sua agenda
• Ao acordar
• Ao pequeno-almoço (ou durante qualquer refeição)
• Durante a sua rotina matinal







Anote todas as datas
Inclua nomes, direções, números de telefone, notas (por exemplo, efeitos secundários a comentar
com o médico)
Programe sessões de planificação para auxilia-lo a organizar a próxima semana
Escreva recordatórias para eventos futuros (por exemplo, obter o passe de autocarro antes da
entrevista de trabalho)
A agenda é um bom lugar para escrever informação frequentemente utilizada
Quando está em casa, coloque a sua agenda num lugar seguro e certo.

• Fazer as listas





Escreva as listas ou recordatórias num lugar visível da sua agenda
Escreva listas dos deveres, compras, etc.
Ofertas de emprego
Nome dos medicamentos, doses e instruções

• Recordar rever a sua agenda




Associe a revisão da sua agenda com alguma atividade que realize de maneira automática
diariamente (por exemplo despertar, tomar o pequeno-almoço ou lavar os dentes)
Pode auxiliar escrever recordatórias quando adquire estes novos hábitos (por exemplo colocar notas
na caixa de cereais ou no espelho da casa de banho)
Coloque a sua agenda num lugar da casa onde seja certo que a vê (por exemplo ao lado do
despertador ou na mesa da cozinha)

Veja a agenda! Consulte-a!
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2. Memória Prospetiva, Parte II

Recorde fazer as coisas sem rever a sua agenda
• Escreva recordatórias na sua mão
• Envie para si mesmo uma mensagem de voz ou um
e-mail
 É importante, como recordatória, ao chegar
a casa
• Não se podem esquecer as recordatórias: locais
para onde deve olhar antes de sair de casa
 Colar na porta as coisas que deve recordar
levar consigo antes de sair de casa (utilize
uma mica transparente para poder ver os
objetos ou os registos)
 Coloque dentro dos seus sapatos os objetos
de que necessita recordar

• Tarefas de Associação:
Adquire-se o hábito quando se acrescenta uma nova tarefa a outra que já se tinha ou realizava há muito
tempo.





É uma boa forma de se recordar de completar ou fazer as tarefas quotidianas.
Exemplo: Associe a tomada da medicação com a lavagem dos dentes
Exemplo: Associe rever a sua agenda com as refeições
A primeira vez que se está a realizar uma associação nova, utilize recordatórias coladas aos objetos
relacionados com as ações antigos/anteriores (por exemplo: colocar uma nota na pasta de dentes
para se recordar que deve tomar o medicamento)

• Lugares Automáticos: lugares onde facilmente verá algo que deve recordar




Os locais automáticos são sítios que você revê sempre
Exemplo: Ter um local onde coloca sempre as chaves, óculos, carteira, relógio, etc.)
Colar ou fixar as coisas na porta para quando sair ver bem
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3. Atenção Conversacional
A capacidade para prestar atenção durante uma conversa.

• Escutar de forma ativa: utilize a comunicação não-verbal para mostrar aos outros que está a escutar o que
dizem.


Olhe/fixe o interlocutor.



Mantenha um contacto visual adequado.

• Elimine distratores: que tipos de distratores afetam as suas conversas? Telefones? Crianças? Televisão?
Animais? Como pode reduzir os efeitos?

• Faça perguntas: coloque questões para clarificar, peça ao emissor que fale mais rápido ou mais devagar,
que repita a informação ou que explique de forma diferente;

• Parafrasear: Repita a informação dada utilizando as suas próprias palavras. Isto auxilia-o a entender,
prestar atenção e recordar a informação, mais tarde.

Breve resumo
1. Em primeiro lugar
2. Em segundo lugar
3. Em terceiro lugar
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4. Atenção durante a Tarefa
Atenção durante a tarefa: a capacidade para prestar atenção enquanto se realiza a tarefa.

• Primeiro, assegure-se de que entendeu a tarefa.



Parafraseei;
Faça perguntas, se necessário.

• Utilize as autoinstruções para se concentrar na tarefa.





Fale em voz alta sobre a tarefa enquanto a realiza;
Repita brevemente os passos de que necessita dar ou a tarefa seguinte que deve realizar;
Pode criar uma canção ou lengalenga relacionada e ir cantando ou dizendo;
Em alguns locais, pode ter que falar baixo ou estar em silêncio, contudo, falar em voz alta é a
estratégia que melhor funciona porque escuta a sua própria voz a dizer-lhe o que tem ou deve fazer,

Exemplo: o seu amigo disse-lhe que necessita “colocar os pratos no lava-loiça, lavar o
chão, limpar o micro-ondas e retirar o queijo queimado e retirar os iogurtes fora de
prazo.”.
Primeiro, parafraseei as tarefas, dizendo ao seu amigo, “pratos, chão, forno e iogurte,
certo?”
Depois, utilize as autoinstruções para manter a sua mente concentrada nas tarefas.
Pode dizer para si mesmo “pratos, chão, forno e iogurte …depois de guardar os pratos,
limpar o chão, depois, limpar o forno e tirar os iogurtes fora de prazo …”

Deve fazer pausas quando considerar que precisa. Concentrar-se na tarefa durante muito tempo pode
cansá-lo demasiado e não ser eficaz.
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Deve ser cada um de nós a perceber de quanto tempo e quando precisa de descanso. Nem muito nem
pouco tempo. Se muito tempo, até se pode desmotivar ou esquecer o que estava a realizar.

• 30 segundos para esticar o pescoço;
• 30 segundos para dar uma volta;
• Faça uma massagem ao pescoço;
• Feche os olhos e conte até 30;
• Estique as pernas e faça uma massagem aos pés;
• Apoie a cabeça até mesmo na mesa;
• Olhe um pouco pela janela, veja as formas das nuvens;
• Sacuda as suas mãos;
• Beba um pouco de água.

120

5. Aprendizagem Verbal e Memória, Parte I

• Três etapas da memória:

Codificação
Entrada de informação

Armazenamento
Informação armazenada

Recuperação
Saída de informação

Codificação: Aprendizagem de nova informação
Armazenamento: Armazenamento da informação (baixo menos controlo)
Recuperação: Recuperar a informação do seu cérebro

• A informação que é codificada adequadamente terá maiores probabilidades de ser armazenada;
• O armazenamento é mais eficaz quando não existem interferências de drogas ou álcool;
• Estratégias de codificação.


muitos dos problemas de memória do quotidiano devem-se a uma pobre ou frágil codificação ou
por falta de atenção.

* A utilização de paráfrases e das autoinstruções pode auxiliar a melhorar a sua atenção no
decurso das conversas e tarefas.
*Parafrasear o que os outros dizem ou o que está a ler – dizendo de diferentes formas, utilizando
as suas próprias palavras, ajudá-lo-á a recordar;


A estratégia mais importante é: Anotar as coisas!
• Leve um pequeno caderno;
• Utilize post it’s ou agendas;
• Anote as coisas na sua mão;
• Permite codificar de diferentes maneiras.

• Pensar sobre isso (resumindo-o para ser mais fácil a anotação);
• Anotando-o;
• Olhando-o e lendo-o enquanto o regista;
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• Escutando-se a si mesmo enquanto lê em voz alta a sua recordatória;


Faça associações;

• Associe a nova informação com coisas que já sabe.

Exemplo: O seu chefe atribuiu-lhe um novo horário, segundas, das 12h às 14h. Você, agora, está a trabalhar
às terças às 12h, isto significa que irá trabalhar terça e quarta às 12h.

• Estabelecer analogias ou contrastes: Em que difere ou se parece esta pessoa que acaba de conhecer com
os seus outros amigos com o mesmo nome ou que fazer parte do grupo?

Exemplo: o seu novo companheiro de trabalho, António, é muito alto, mas o seu amigo da escola, António,
só mede 1,50 metros. Realmente, são muito diferentes.
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6. Aprendizagem Verbal e Memória, Parte II

• Mais estratégias de codificação


Categorizar a informação
• Categorize a informação, em grupos, de forma lógica
• Pense nas similitudes das coisas que tenta recordar

• Pode reduzir o número de coisas que necessita recordar, categorizando-as e utilizando as
categorias para recordar que coisas existiam em cada uma delas

Exemplo: Uma lista de compras de 9 objetos (ketchup, maçãs, mostarda, molho para grelhados, bananas,
gelado, cubos de gelo, melancia e ervilhas/verduras congeladas) pode ser categorizada enquanto
“condimentos”, “fruta”, “comida congelada”.

O nome da categoria pode ajudar a recordar os objetos.



Faça Acrónimos ou palavras construídas a partir das iniciais de cada série de palavras
• Exemplo ANB= Associação Nacional de Basquetebol
• Exemplo TRQP = tão rápido quanto possas
• Exemplo: ONU= Organização das Nações Unidas



Estratégia cara-nome: Recordar os nomes utilizando imagens mentais
• Visualize a cara de uma pessoa numa situação que o ajude a recordar o seu nome
• Exemplo: Pode imaginar-se a Maria Areias a brincar na praia



Mais estratégias para recordar nomes
• Prepare-se para conhecer as novas pessoas revendo estas estratégias primeiro
• Atente nas características físicas – procure pistas/associações para os seus nomes
• Escute o som do nome da pessoa, quando ela lho disser

• Solicite que repita o nome da pessoa. Atente, se é um nome com som usual ou bem diferente do
habitual
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• Verifique a pronúncia
• Veja como se escreve, a ortografia
• Solicite informação sobre a origem de um nome ou apelido pouco usual
• Repita o nome durante a conversa e quando se estiver a despedir
• Pratique o nome depois e teste-se
• Use a imaginação e as rimas (Exemplo: “o Dr. Queimada tem o cabelo negro como se tivesse havido
um incêndio na sua cabeça”)
• Anote os nomes das novas pessoas, no seu caderno, ou num post it na sua agenda
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7. Estratégias gerais para melhorar a Memória

• Cuide-se e durma o suficiente, faça exercício, beba água suficiente e mantenha-se são: coma comida
nutritiva, evite o álcool e as drogas
• Seja organizado!


Organize o seu(s) contexto(s) e as suas rotinas diárias
• Locais automáticos
• Onde deixa sempre os objetos mais necessários
• Coloque os objetos nos locais automáticos logo após a sua utilização

• Mantenha um horário organizado
• Estipule tempos específicos para realizar determinadas tarefas
• Certas atividades realizar-se-ão sempre após outras atividades
• O seu horário tornar-se-á um hábito e ajudá-lo-á a organizar o seu dia
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8. O Método de Resolução de Problemas em 6 passos (Método ICHASTA)

1. Identificar o Problema

2. Chuva de ideias para as soluções
a. Proponha tantas soluções quantas lhe forem possível
b. Inicialmente, não se preocupe se as soluções são realistas, ou boas.
c. As ideias estranhas ou absurdas podem desencadear outras ideias e até serem eficazes.

3. Avaliação das soluções
a. Pense sobre os prós e os contra de cada solução
b. Pense na probabilidade das soluções resultarem
c. Considere as facilidades e os custos de testar cada solução
d. Considere os possíveis impactos que podem ter as soluções sobre si e os sobre os outros
e. Agora, pode eliminar as soluções menos viáveis

4. Seleção da solução

5. Testar a solução

6. Avaliação do resultado da solução
a. A solução funcionou, eliminando ou reduzindo o problema?
b. Se o problema persiste, regresse à etapa 4

126

Exemplo: Devo pagar a renda hoje e preciso de 20 euros.

1. Identificar o problema: Necessito de 20 euros para pagar a renda.
2. Chuva de ideias para as soluções:
a. Perguntar ao proprietário da possibilidade de extensão/prorrogação de tempo
b. Perguntar ao meu chefe sobre a possibilidade de realizar um turno extra e pedir-lhe um adiantamento
em efetivo de 20 euros
c. Dizer ao proprietário que tenho de mudar-me porque não posso pagar a renda
d. Perguntar ao proprietário se posso pagar 20 euros menos este mês e em troca faço algumas
reparações no apartamento
e. Não dizer nada e esperar até ter os 20 euros para pagar a renda
3. Avaliação das soluções
a. O proprietário não concedeu a possibilidade disso noutras situações – é pouco provável que funcione
b. Possível – necessitam ajuda extra no trabalho
c. Não é realmente boa opção –“mudar-me é caro e os outros apartamentos são tão caros como o meu”
d. Possível – há uma fenda no apartamento em que tenho que colocar gesso
e. Não é boa ideia – o proprietário pode desalojar-me se não pago a renda a tempo
4. Seleção da solução a testar – decide pela solução “d.”
5. Testar a solução – falo com o proprietário e explico-lhe a situação, oferecendo-lhe a reparação da fenda.
6. Avaliação do resultado da solução – o proprietário rejeita a minha proposta. Volta à etapa 4!
4. Seleção de uma nova solução porque a primeira não funcionou. Decide testar a solução “b.”
5. Testar a solução – Pergunto ao meu chefe pelo turno extra e peço um adiantamento de 20 euros em
efetivo/dinheiro.
6. Avaliação do resultado da solução – o meu chefe dá-me um turno extra 20 euros em efetivo. Posso pagar
a renda a tempo. A minha solução funcionou e o meu problema foi resolvido.
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9. Verbalização da Estratégia e Automonitorização

Verbalização da Estratégia: utilização das autoinstruções enquanto resolve um problema

• Fale em voz alta sobre como está a resolver o problema
• Explique a si mesmo a estratégia que está a utilizar para solucionar o problema

Automonitorização: avaliação de como está a realizar a tarefa
• Este é o sexto passo do método de resolução de problemas em 6 passos
• Avalie como está a funcionar a sua estratégia de solução de problema
• Está a funcionar?





Procure evidências de que o problema está solucionado ou de que a sua estratégia está a funcionar
Procure evidências de que o problema continua ou de que a sua estratégia está a falhar
Se constata que a sua estratégia está a funcionar, continua a utilizá-las
Se constata que a sua estratégia não funciona, tente utilizar outra diferente

A minha estratégia está a funcionar?

Sim

Continuar a utilizá-las
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Não

Ensaiar outra estratégia diferente

10. Planificação para atingir os objetivos e os prazos:

• Defina os objetivos ou os prazos em termos concretos e mensuráveis.

• Pense nos passos necessários para alcançar os objetivos ou prazos – pode ser um auxílio “trabalhar para
trás, retrospetivamente”, a partir do seu objetivo ou meta.

• Assegure-se de que todos os passos estão na ordem correta e tenha presente que cada passo deve ser
concretizado para alcançar os objetivos ou prazos.

• Programe os horários na sua agenda para completar os passos.
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