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2. ESTUDO DE CASO 
 
Relativamente ao estudo de caso, o A.R., encontram-se de seguida os planeamentos de 
sessões feitos, tal como os relatórios das sessões, que ajudaram a fazer a avaliação 
final, juntamente com a checklist elaborada, que se encontra também a seguir. 
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2.1. Planeamentos de Atividades e Sessões 

 

 

DATA: 24 de Janeiro de 2012 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 

 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

Os Iguais 

Cognição  

Linguagem 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que nomeie a 
figura geométrica e identifique a 
outra figura igual ligando-as. 

Nomear as figuras geométricas, 
apontando enquanto verbaliza, 
podendo errar 2 vezes. 

Identificar qual a imagem igual, 
apontando e sem ajuda da técnica. 

Fazer a ligação entre as duas 
imagens iguais, sem ajuda e 
segurar na caneta com o polegar e 
o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Feedback  

Ficha 

Caneta de 
filtro 

 

Achar o Igual 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que nomeie e 
identifique, num conjunto de 3 
imagens, a imagem igual à 
imagem de destaque, fazendo 
um círculo. 

Nomear as imagens, apontando 
enquanto verbaliza, podendo errar 
2 vezes. 

Identificar qual a imagem igual num 
conjunto de 3 imagens, apontando 
e sem ajuda da técnica.  

Fazer um círculo na imagem igual, 
sem ajuda e segurar na caneta com 
o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Feedback 

Ficha 

Caneta de 
filtro 
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DATA: 14 de Fevereiro de 2012 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

Tamanhos 
Cognição 

Linguagem 

É dado à criança um cartão com 
uma imagem, a qual ela tem que 
nomear. 

Depois dão-se mais 2 cartões 
com a mesma imagem, mas de 
tamanhos diferentes. 

É pedido à criança que os 
coloque por ordem crescente 

Nomear as imagens, sem ajuda da 
técnica. 

Colocar 3 dos 6 conjuntos de 
imagens por ordem crescente, com 
ajuda da técnica. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas visuais 
e verbais 

Ajuda física 

Feedback  

Cartões 
com 
imagens 

Números 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que nomeie o 
número e conte os objetos 
correspondentes. 

De seguida, é pedido que ela 
passe por cima do tracejado dos 
números.  

Depois, é solicitado à criança 
que escreva os números. 

Nomear os números de 1 a 9. 

Contar os objetos correspondentes 
ao número, apontando enquanto 
verbaliza, sem ajuda da técnica. 

Passar por cima do tracejado, 
seguindo os pontos para escrever 
os números de 1 a 9, sem ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e o indicador. 

Escrever os números de 1 a 9, sem 
apoio do tracejado, tendo apenas o 
modelo visual, segurando a caneta 
com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Feedback 

Fichas 

Caneta de 
filtro 
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Os Números 
e a Figura 
Humana 

Cognição 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que una os 
pontos, seguindo a ordem 
numérica. 

Depois, é pedido que complete a 
figura humana, desenhando as 
partes que faltam – cabelo, 
olhos, nariz, orelhas, boca, 
dedos 

Unir os pontos, seguindo a ordem 
numérica de 1 a 9, verbalizando o 
número seguinte, com ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e o indicador. 

Completar a figura humana, 
desenhando todas as partes que 
faltam, sem ajuda da técnica e 
apontando nela própria essas 
partes. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Feedback 

Ficha 

Caneta de 
filtro 
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DATA: 28 de Fevereiro de 2012 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

Números e 
Quantidade 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que conte os 
objetos de um conjunto e ligue 
ao número correspondente. 

De seguida, é pedido que ela 
passe por cima do tracejado dos 
números.  

Depois, é solicitado à criança 
que escreva os números. 

Contar os objetos de cada conjunto, 
apontando enquanto verbaliza, sem 
ajuda da técnica. 

Associar cada conjunto ao número 
correspondente, apontando e 
ligando com a caneta, sem ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e o indicador. 

Passar por cima do tracejado, 
seguindo os pontos para escrever 
os números de 1 a 9, sem ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e o indicador. 

Escrever os números de 1 a 9, sem 
apoio do tracejado, tendo apenas o 
modelo visual, segurando a caneta 
com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Feedback 

Fichas 

Caneta de 
filtro 

Imagens e 
Palavras 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que 
nomeie a imagem. 

De seguida, é pedido que 
identifique a palavra 
correspondente de entre 3 
palavras apresentadas. 

Nomear as imagens corretamente, 
com ajuda da técnica, repetindo 
após verbalização da técnica. 

Identificar a palavra 
correspondente, apontando sem 
ajuda da técnica. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual 

Feedback 

Fichas 

Caneta de 
filtro 
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Depois, é pedido que ligue a 
imagem à palavra. 

Associar a imagem à palavra, 
ligando com a caneta, sem ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e indicador. 

Loto de 
Opostos 

Cognição 

Coloca-se um dos tabuleiros à 
frente da criança. 

É solicitado à criança que 
identifique onde está a imagem 
referente a um dado conceito. 

Depois é-lhe dado o cartão 
desse conceito para que ela o 
coloque no local identificado. 

Identificar as imagens referentes 
aos diferentes conceitos – 
aberto/fechado, à frente/atrás, em 
cima/em baixo, dentro/fora, 
acordado/ a dormir, frio/calor – 
apontando a imagem 
correspondente, podendo errar 10 
conceitos. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual e 
verbal 

Feedback 

Tabuleiro 
de jogo 

Cartões 



Mestrado em Reabilitação Psicomotora – FMH 
Estágio Curricular 2011/2012 – CADIn 

 
113 

DATA: 06 de Março de 2012 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 

 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

Números 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que nomeie o 
número, conte os objetos 
correspondentes e imite o gesto 
que representa o número. 

De seguida, é pedido que ela 
passe por cima do tracejado dos 
números.  

Depois, é solicitado à criança 
que escreva os números. 

Nomear os números de 1 a 9. 

Contar os objetos correspondentes 
ao número, apontando enquanto 
verbaliza, sem ajuda da técnica. 

Imitar o gesto que representa o 
número, com ajuda da técnica. 

Passar por cima do tracejado, 
seguindo os pontos para escrever 
os números de 1 a 9, sem ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e o indicador. 

Escrever os números de 1 a 9, sem 
apoio do tracejado, tendo apenas o 
modelo visual, segurando a caneta 
com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Feedback 

Fichas 

Caneta de 
filtro 

Imagens e 
Palavras 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

Cada ficha contém 2 imagens, 
uma referente a um objeto e a 
outra a um familiar, e 3 palavras. 

É solicitado à criança que 
nomeie uma das imagens. 

De seguida, é pedido que 

Nomear as imagens corretamente, 
com ajuda da técnica, repetindo 
após verbalização da técnica. 

Identificar a palavra 
correspondente, apontando sem 
ajuda da técnica. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual 

Feedback 

Fichas 

Caneta de 
filtro 
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identifique a palavra 
correspondente de entre 3 
palavras apresentadas. 

Depois, é pedido que ligue a 
imagem à palavra. 

Faz-se o mesmo para a outra 
palavra. 

Associar a imagem à palavra, 
ligando com a caneta, sem ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e indicador. 

O Intruso 
Cognição 

Motricidade Fina 

É solicitado a criança que 
nomeie as 4 imagens presentes 
num conjunto. 

De seguida, pergunta-se “Qual o 
diferente?” ou “Qual está mal?”, 
para que ela identifique a 
imagem diferente. 

Nomear as imagens dos 9 
conjuntos, com ajuda da técnica, 
repetindo após verbalização da 
técnica. 

Identificar qual a imagem diferente 
em cada um dos 9 conjuntos, 
apontando, sem ajuda da técnica, 
tendo 2 tentativas em cada conjunto 
e podendo errar em 4 conjuntos. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual e 
verbal 

Feedback 

Tabuleiro 
de jogo 

Cartões 



Mestrado em Reabilitação Psicomotora – FMH 
Estágio Curricular 2011/2012 – CADIn 

 
115 

DATA: 13 de Março de 2012 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

Números e 
Quantidade 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que conte os 
objetos de um conjunto e ligue 
ao número correspondente. 

De seguida, é pedido que ela 
passe por cima do tracejado dos 
números.  

Depois, é solicitado à criança 
que escreva os números. 

Contar os objetos de cada conjunto, 
apontando enquanto verbaliza, sem 
ajuda da técnica. 

Associar cada conjunto ao número 
correspondente, apontando e 
ligando com a caneta, sem ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e o indicador. 

Passar por cima do tracejado, 
seguindo os pontos para escrever 
os números de 1 a 9, sem ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e o indicador. 

Escrever os números de 1 a 9, sem 
apoio do tracejado, tendo apenas o 
modelo visual, segurando a caneta 
com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Feedback 

Fichas 

Caneta de 
filtro 

Imagens e 
Palavras 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

Cada ficha contém 2 imagens, 
uma referente a um objeto e a 
outra a um familiar, e 3 palavras. 

É solicitado à criança que 
nomeie uma das imagens. 

De seguida, é pedido que 

Nomear as imagens corretamente, 
com ajuda da técnica, repetindo 
após verbalização da técnica. 

Identificar a palavra 
correspondente, apontando sem 
ajuda da técnica. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual 

Feedback 

Fichas 

Caneta de 
filtro 
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identifique a palavra 
correspondente de entre 3 
palavras apresentadas. 

Depois, é pedido que ligue a 
imagem à palavra. 

Faz-se o mesmo para a outra 
palavra. 

Associar a imagem à palavra, 
ligando com a caneta, sem ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e indicador. 

Sequência de 
Cores 

Cognição 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que nomeia 
as cores de cada círculo de uma 
sequência. 

Ao lado estão dispostos 4 lápis 
de cor, e é-lhe solicitado que 
escolha o lápis da cor correta 
para pintar o último círculo da 
sequência. 

Nomear as cores dos círculos, com 
ajuda da técnica, repetindo após 
verbalização da técnica. 

Identificar a cor do último círculo da 
sequência, escolhendo o lápis 
correto, sem ajuda da técnica, 
podendo errar 2 vezes em cada 
sequência. 

Pintar o círculo, segurando o lápis 
com o polegar e indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual e 
verbal 

Feedback 

Fichas 

Lápis de 
cor 
amarelo, 
vermelho, 
azul e 
verde 

Loto de 
Opostos 

Cognição 

Coloca-se um dos tabuleiros à 
frente da criança. 

É solicitado à criança que 
identifique onde está a imagem 
referente a um dado conceito. 

Depois é-lhe dado o cartão 
desse conceito para que ela o 
coloque no local identificado. 

Identificar as imagens referentes 
aos diferentes conceitos – 
aberto/fechado, à frente/atrás, em 
cima/em baixo, dentro/fora, 
acordado/ a dormir, frio/calor – 
apontando a imagem 
correspondente, podendo errar 10 
conceitos. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual e 
verbal 

Feedback 

Tabuleiro 
de jogo 

Cartões 
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Associações 
Cognição 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que 
nomeie um objeto da primeira 
coluna. 

De seguida, é-lhe pedido que 
procure na outra coluna o objeto 
que se relacione com o primeiro 
e que faça a ligação entre os 
dois. 

Nomear os objetos, com ajuda da 
técnica, repetindo após 
verbalização da técnica. 

Identificar o objeto relacionado, 
apontando, sem ajuda da técnica, 
podendo errar em 3 associações. 

Ligar os 2 objetos com a caneta, 
segurando com o polegar e o 
indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual e 
verbal 

Feedback 

Fichas 

Caneta de 
filtro 
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DATA: 27 de Março de 2012 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 

 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

Números 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que nomeie o 
número e conte os objetos 
correspondentes. 

De seguida, é pedido que ela 
passe por cima do tracejado dos 
números.  

Depois, é solicitado à criança 
que escreva os números. 

Nomear os números de 1 a 9. 

Contar os objetos correspondentes 
ao número, apontando enquanto 
verbaliza, sem ajuda da técnica. 

Passar por cima do tracejado, 
seguindo os pontos para escrever 
os números de 1 a 9, sem ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e o indicador. 

Escrever os números de 1 a 9, sem 
apoio do tracejado, tendo apenas o 
modelo visual, segurando a caneta 
com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Feedback 

Fichas 

Caneta de 
filtro 

Os Números 
e a Figura 
Humana 

Cognição 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que una os 
pontos, seguindo a ordem 
numérica. 

Depois, é pedido que complete a 
figura humana, desenhando as 
partes que faltam – cabelo, 
olhos, nariz, orelhas, boca, 
dedos 

Unir os pontos, seguindo a ordem 
numérica de 1 a 9, verbalizando o 
número seguinte, com ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e o indicador. 

Completar a figura humana, 
desenhando todas as partes que 
faltam, sem ajuda da técnica e 
apontando nela própria essas 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Feedback 

Ficha 

Caneta de 
filtro 
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partes. 

Imagens e 
Palavras 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

Cada ficha contém 2 imagens, 
uma referente a um objeto e a 
outra a um familiar, e 3 palavras. 

É solicitado à criança que 
nomeie uma das imagens. 

De seguida, é pedido que 
identifique a palavra 
correspondente de entre 3 
palavras apresentadas. 

Depois, é pedido que ligue a 
imagem à palavra. 

Faz-se o mesmo para a outra 
palavra. 

Nomear as imagens corretamente, 
com ajuda da técnica, repetindo 
após verbalização da técnica. 

Identificar a palavra 
correspondente, apontando sem 
ajuda da técnica. 

Associar a imagem à palavra, 
ligando com a caneta, sem ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual 

Feedback 

Fichas 

Caneta de 
filtro 

O Grande e o 
Pequeno 

Cognição 

Colocam-se 8 imagens de 4 
objetos à frente da criança (4 de 
tamanho grande e 4 de tamanho 
pequeno). 

É pedido que nomeie os 4 
objetos diferentes. 

É solicitado à criança que 
identifique qual a imagem grande 
ou pequeno de um dado objeto. 

Nomear os 4 objetos, com ajuda da 
técnica, repetindo após 
verbalização da técnica. 

Identificar a imagem grande ou 
pequena de um dado objeto, 
apontando, podendo errar 4 vezes. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista verbal 

Feedback 

Cartões 
de 
imagens 

As Sombras 
Cognição 

Motricidade Fina 
É solicitado à criança que 
nomeie uma imagem da primeira 

Nomear as imagens, com ajuda da 
técnica, repetindo após 

Instrução 
verbal 

Fichas 

Caneta de 
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coluna. 

De seguida, é-lhe pedido que 
identifique na outra coluna a 
sombra dessa imagem e que 
faça a ligação entre os dois. 

verbalização da técnica. 

Identificar a sombra da imagem, 
sem ajuda da técnica, podendo 
errar 1 vez. 

Ligar as duas imagens com a 
caneta, segurando com o polegar e 
o indicador. 

Demonstração 

Pista visual e 
verbal 

Feedback 

filtro 
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DATA: 10 de Abril de 2012 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 

 

 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

Números 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que nomeie o 
número e conte os objetos 
correspondentes. 

De seguida, é pedido que ela 
passe por cima do tracejado dos 
números.  

Depois, é solicitado à criança 
que escreva os números. 

Nomear os números de 1 a 9. 

Contar os objetos correspondentes 
ao número, apontando enquanto 
verbaliza, sem ajuda da técnica. 

Passar por cima do tracejado, 
seguindo os pontos para escrever 
os números de 1 a 9, sem ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e o indicador. 

Escrever os números de 1 a 9, sem 
apoio do tracejado, tendo apenas o 
modelo visual, segurando a caneta 
com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Feedback 

Fichas 

Caneta de 
filtro 

Imagens e 
Palavras 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

Cada ficha contém 2 imagens, 
uma referente a um objeto e a 
outra a um familiar, e 3 palavras. 

É solicitado à criança que 
nomeie uma das imagens. 

De seguida, é pedido que 
identifique a palavra 
correspondente de entre 3 

Nomear as imagens corretamente, 
com ajuda da técnica, repetindo 
após verbalização da técnica. 

Identificar a palavra 
correspondente, apontando sem 
ajuda da técnica. 

Associar a imagem à palavra, 
ligando com a caneta, sem ajuda da 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual 

Feedback 

Fichas 

Caneta de 
filtro 
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palavras apresentadas. 

Depois, é pedido que ligue a 
imagem à palavra. 

Faz-se o mesmo para a outra 
palavra. 

técnica e segurando a caneta com 
o polegar e indicador. 

O Grande e o 
Pequeno 

Cognição 

Colocam-se 8 imagens de 4 
objetos à frente da criança (4 de 
tamanho grande e 4 de tamanho 
pequeno). 

É pedido que nomeie os 4 
objetos diferentes. 

É solicitado à criança que 
identifique qual a imagem grande 
ou pequeno de um dado objeto. 

Nomear os 4 objetos, com ajuda da 
técnica, repetindo após 
verbalização da técnica. 

Identificar a imagem grande ou 
pequena de um dado objeto, 
apontando, podendo errar 4 vezes. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista verbal 

Feedback 

Cartões 
de 
imagens 

Sequência de 
Cores 

Cognição 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que nomeia 
as cores de cada círculo de uma 
sequência. 

Ao lado estão dispostos 4 lápis 
de cor, e é-lhe solicitado que 
escolha o lápis da cor correta 
para pintar o último círculo da 
sequência. 

Nomear as cores dos círculos, com 
ajuda da técnica, repetindo após 
verbalização da técnica. 

Identificar a cor do último círculo da 
sequência, escolhendo o lápis 
correto, sem ajuda da técnica, 
podendo errar 2 vezes em cada 
sequência. 

Pintar o círculo, segurando o lápis 
com o polegar e indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual e 
verbal 

Feedback 

Fichas 

Lápis de 
cor 
amarelo, 
vermelho, 
azul e 
verde 

Loto de 
Opostos 

Cognição 
Coloca-se um dos tabuleiros à 
frente da criança. 

Identificar as imagens referentes 
aos diferentes conceitos – 
aberto/fechado, à frente/atrás, em 

Instrução 
verbal 

Tabuleiro 
de jogo 
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É solicitado à criança que 
identifique onde está a imagem 
referente a um dado conceito. 

Depois é-lhe dado o cartão 
desse conceito para que ela o 
coloque no local identificado. 

cima/em baixo, dentro/fora, 
acordado/ a dormir, frio/calor – 
apontando a imagem 
correspondente, podendo errar 10 
conceitos. 

Demonstração 

Pista visual e 
verbal 

Feedback 

Cartões 

As Categorias 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

A ficha contém 12 imagens que 
pertencem a diferentes 
categorias. 

É solicitado à criança que 
identifique quais as imagens que 
pertencem à categoria 
assinalada na ficha – vestir e 
animais. 

Nomear as várias imagens 
corretamente, com ajuda verbal, 
repetindo depois de a técnica ter 
nomeado. 

Identificar as imagens da categoria 
assinalada, fazendo um círculo, 
após demonstração da técnica. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 
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DATA: 17 de Abril de 2012 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 

 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

Números e 
Quantidade 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que conte os 
objetos de um conjunto e ligue 
ao número correspondente. 

De seguida, é pedido que ela 
passe por cima do tracejado dos 
números.  

Depois, é solicitado à criança 
que escreva os números. 

Contar os objetos de cada conjunto, 
apontando enquanto verbaliza, sem 
ajuda da técnica. 

Associar cada conjunto ao número 
correspondente, apontando e 
ligando com a caneta, sem ajuda da 
técnica e segurando o lápis com o 
polegar e o indicador. 

Passar por cima do tracejado, 
seguindo os pontos para escrever 
os números de 1 a 9, sem ajuda da 
técnica e segurando o lápis com o 
polegar e o indicador. 

Escrever os números de 1 a 9, sem 
apoio do tracejado, tendo apenas o 
modelo visual, segurando o lápis 
com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Feedback 

Fichas 

Lápis 

Imagens e 
Palavras 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Cada ficha contém 2 palavras, 
uma referente a um objeto e a 
outra a um familiar, e 3 imagens. 

É solicitado à criança que 
identifique a imagem 
correspondente a cada uma das 

Identificar a imagem 
correspondente, apontando sem 
ajuda da técnica. 

Nomear as imagens corretamente, 
com ajuda da técnica, repetindo 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual 

Fichas 

Caneta de 
filtro 
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Motricidade Fina palavras, nomeando-as. 
Depois, é pedido que ligue a 
imagem à palavra. 

após verbalização da técnica. 

Associar a imagem à palavra, 
ligando com a caneta, sem ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e indicador. 

Feedback 

Vogais 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que 
nomeie a letra e a imagem 
relacionada com a letra. 

É pedido que passe por cima do 
tracejado e tente escrever a letra 
sozinha. 

Identificar as vogais, nomeando-as, 
sem ajuda da técnica. 

Identificar as imagens, nomeando-
as com ajuda verbal da técnica, 
repetindo. 

Escrever as letras, passando por 
cima do tracejado, sem ajuda física 
da técnica, segurando no lápis com 
o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 

As Imagens 
das Vogais 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que 
nomeie as imagens. 

Depois é pedido que ligue as 
imagens à vogal correspondente. 

Identificar as imagens, nomeando-
as com ajuda verbal da técnica, 
repetindo. 

Ligar as imagens à respetiva vogal, 
após demonstração, segurando a 
caneta com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas 

Caneta 

O Intruso 
Cognição 

Motricidade Fina 

É solicitado a criança que 
nomeie as 4 imagens presentes 
num conjunto. 

De seguida, pergunta-se “Qual o 
diferente?” ou “Qual está mal?”, 
para que ela identifique a 

Nomear as imagens dos 9 
conjuntos, com ajuda da técnica, 
repetindo após verbalização da 
técnica. 

Identificar qual a imagem diferente 
em cada um dos 9 conjuntos, 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual e 
verbal 

Fichas 
Caneta 



Mestrado em Reabilitação Psicomotora – FMH 
Estágio Curricular 2011/2012 – CADIn 

 
126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imagem diferente. apontando, sem ajuda da técnica, 
tendo 2 tentativas em cada conjunto 
e podendo errar em 4 conjuntos. 

Feedback 

Histórias 
Cognição 

Linguagem 

São dispostas à frente da criança 
4 imagens pertencentes a uma 
história. 

É pedido à criança que 
identifique o que acontece em 
cada imagem. 

Depois, é-lhe solicitado que 
coloque as imagens pela ordem 
correta. 

Identificar o que acontece em cada 
uma das 4 imagens, com ajuda da 
técnica. 

Colocar as imagens pela ordem 
correta, com ajuda da técnica, 
tendo a criança que colocar 2 
cartões corretamente. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda verbal 

Pistas visuais 

Feedback 

Cartões 
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DATA: 24 de Abril de 2012 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 

 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

Os Números 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que complete 
a sequência de números, de 1 a 
9, nomeando-os e escrevendo-
os. 

Completar a sequência numérica, 
nomeando os números escritos, 
apontando e escrevendo os 
números que faltam verbalizando e 
segurando o lápis com o polegar e 
o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Ficha 

Lápis 

Quantidades 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que conte os 
objetos de um conjunto e que 
escreva o número 
correspondente. 

Contar os objetos de cada conjunto, 
apontando enquanto verbaliza, sem 
ajuda da técnica. 

Escrever os números 
correspondentes, de 1 a 9, sem 
ajuda da técnica, podendo ter apoio 
visual se necessário, segurando o 
lápis com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Feedback 

Fichas 

Lápis 

Imagens e 
Palavras 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

Cada ficha contém 2 palavras, 
uma referente a um objeto e a 
outra a um familiar, e 3 imagens. 

É solicitado à criança que 
identifique a imagem 
correspondente a cada uma das 
palavras, nomeando-as. 

Identificar a imagem 
correspondente, apontando sem 
ajuda da técnica. 

Nomear as imagens corretamente, 
com ajuda da técnica, repetindo 
após verbalização da técnica. 

Associar a imagem à palavra, 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual 

Feedback 

Fichas 

Caneta de 
filtro 
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Depois, é pedido que ligue a 
imagem à palavra. 

ligando com a caneta, sem ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e indicador. 

Vogais 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que 
nomeie a letra e a imagem 
relacionada com a letra. 

É pedido que passe por cima do 
tracejado e tente escrever a letra 
sozinha. 

Identificar as vogais, nomeando-as, 
sem ajuda da técnica. 

Identificar as imagens, nomeando-
as com ajuda verbal da técnica, 
repetindo. 

Escrever as letras, passando por 
cima do tracejado, sem ajuda física 
da técnica, segurando no lápis com 
o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 

O Grande e o 
Pequeno 

Cognição 

Linguagem 

Colocam-se 8 imagens de 4 
objetos à frente da criança (4 de 
tamanho grande e 4 de tamanho 
pequeno). 

É pedido que nomeie os 4 
objetos diferentes. 

É solicitado à criança que 
identifique qual a imagem grande 
ou pequeno de um dado objeto. 

Nomear os 4 objetos, com ajuda da 
técnica, repetindo após 
verbalização da técnica. 

Identificar a imagem grande ou 
pequena de um dado objeto, 
apontando, podendo errar 4 vezes. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista verbal 

Feedback 

Cartões 
de 
imagens 

Os Opostos 
Cognição 

Linguagem 

Cada ficha contém uma imagem 
referente a um conceito 
(cima/baixo, dentro/fora), e duas 
outras imagens em baixo, uma 
do mesmo conceito e outra com 
o conceito oposto. 

É pedido à criança que 

Identificar as imagens dos mesmos 
conceitos, apontando, com ajuda da 
técnica, podendo errar 1 vez em 
cada um dos 4 conceitos 
trabalhados. 

Ligar as duas imagens, segurando 
a caneta com o polegar e o 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Fichas 

Caneta 
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identifique onde está a imagem 
do mesmo conceito, apontando e 
ligando-o as duas imagens 
iguais. 

indicador, sem ajuda da técnica. Feedback 

A Figura 
Humana 

Cognição 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que complete 
a figura humana, nomeando as 
partes que faltam. 

Desenhar as partes que faltam na 
figura, sem ajuda da técnica, 
segurando a caneta com o polegar 
e o indicador. 

Nomear as partes do corpo 
enquanto desenha, com ajuda da 
técnica, repetindo após esta dizer. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Ficha 

Caneta 



Mestrado em Reabilitação Psicomotora – FMH 
Estágio Curricular 2011/2012 – CADIn 

 
130 

DATA: 08 de Maio de 2012 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 

 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

Quantidades 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que conte os 
objetos de um conjunto e que 
escreva o número 
correspondente. 

Contar os objetos de cada conjunto, 
apontando enquanto verbaliza, sem 
ajuda da técnica. 

Escrever os números 
correspondentes, de 1 a 9, sem 
ajuda da técnica, podendo ter apoio 
visual se necessário, segurando o 
lápis com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Feedback 

Fichas 

Lápis 

Imagens e 
Palavras 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

Cada ficha contém 2 palavras, 
uma referente a um objeto e a 
outra a um familiar, e 3 imagens. 

É solicitado à criança que 
identifique a imagem 
correspondente a cada uma das 
palavras, nomeando-as. 
Depois, é pedido que ligue a 
imagem à palavra. 

Identificar a imagem 
correspondente, apontando sem 
ajuda da técnica. 

Nomear as imagens corretamente, 
com ajuda da técnica, repetindo 
após verbalização da técnica. 

Associar a imagem à palavra, 
ligando com a caneta, sem ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual 

Feedback 

Fichas 

Caneta de 
filtro 

Vogais 

Competências 
Académicas 

Cognição 

É solicitado à criança que 
nomeie a letra e a imagem 
relacionada com a letra. 

É pedido que passe por cima do 

Identificar as vogais, nomeando-as, 
sem ajuda da técnica. 

Identificar as imagens, nomeando-
as com ajuda verbal da técnica, 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Fichas 

Lápis 
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Linguagem 

Motricidade Fina 

tracejado e tente escrever a letra 
sozinha. 

repetindo. 

Escrever as letras, passando por 
cima do tracejado, sem ajuda física 
da técnica, segurando no lápis com 
o polegar e o indicador. 

Pistas verbais 

Feedback 

O Intruso 
Cognição 

Motricidade Fina 

É solicitado a criança que 
nomeie as 4 imagens presentes 
num conjunto. 

De seguida, pergunta-se “Qual o 
diferente?” ou “Qual está mal?”, 
para que ela identifique a 
imagem diferente. 

Nomear as imagens dos 9 
conjuntos, com ajuda da técnica, 
repetindo após verbalização da 
técnica. 

Identificar qual a imagem diferente 
em cada um dos 9 conjuntos, 
apontando, sem ajuda da técnica, 
tendo 2 tentativas em cada conjunto 
e podendo errar em 4 conjuntos. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual e 
verbal 

Feedback 

Fichas 
Caneta 

Histórias 
Cognição 

Linguagem 

São dispostas à frente da criança 
4 imagens pertencentes a uma 
história. 

É pedido à criança que 
identifique o que acontece em 
cada imagem. 

Depois, é-lhe solicitado que 
coloque as imagens pela ordem 
correta. 

Identificar o que acontece em cada 
uma das 4 imagens, com ajuda da 
técnica. 

Colocar as imagens pela ordem 
correta, com ajuda da técnica, 
tendo a criança que colocar 2 
cartões corretamente. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda verbal 

Pistas visuais 

Feedback 

Cartões 

Loto de 
Opostos 

Cognição 

Coloca-se um dos tabuleiros à 
frente da criança. 

É solicitado à criança que 
identifique onde está a imagem 

Identificar as imagens referentes 
aos diferentes conceitos – 
aberto/fechado, à frente/atrás, em 
cima/em baixo, dentro/fora, 
acordado/ a dormir, frio/calor – 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual e 

Tabuleiro 
de jogo 

Cartões 
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referente a um dado conceito. 

Depois é-lhe dado o cartão 
desse conceito para que ela o 
coloque no local identificado. 

apontando a imagem 
correspondente, podendo errar 10 
conceitos. 

verbal 

Feedback 

Os Opostos 
(2) 

Cognição 

Existem 6 cartões a ilustrar 
opostos – dois referente aos 
opostos cima/baixo, dois aos 
opostos trás/frente e outros dois 
aos opostos dentro/fora. 

É pedido à criança que realize 
uma instrução referente a um 
dado conceito com a bola – ex. 
“coloca a bola em cima da mesa” 
– mostrando o cartão 
correspondente a esse conceito. 

Realizar as instruções referentes 
aos 6 conceitos, após 
demonstração e com recurso às 
imagens dos cartões, podendo errar 
2 nos 6 conceitos. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual e 
verbal 

Feedback 

Cartões 
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DATA: 15 de Maio de 2012 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

Quantidades 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que conte os 
objetos de um conjunto e que 
escreva o número 
correspondente. 

Contar os objetos de cada conjunto, 
apontando enquanto verbaliza, sem 
ajuda da técnica. 

Escrever os números 
correspondentes, de 1 a 9, sem 
ajuda da técnica, podendo ter apoio 
visual se necessário, segurando o 
lápis com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Feedback 

Fichas 

Lápis 

As Imagens 
das Vogais 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que 
nomeie as imagens. 

Depois é pedido que ligue as 
imagens à vogal correspondente. 

Identificar as imagens, nomeando-
as com ajuda verbal da técnica, 
repetindo. 

Ligar as imagens à respetiva vogal, 
após demonstração, segurando a 
caneta com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas 

Caneta 

Consoantes 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que 
nomeie a letra e a imagem 
relacionada com a letra. 

É pedido que passe por cima do 
tracejado e tente escrever a letra 
sozinha. 

Identificar 6 consoantes, 
nomeando-as, sem ajuda da 
técnica. 

Identificar as imagens, nomeando-
as com ajuda verbal da técnica, 
repetindo. 

Escrever as letras, passando por 
cima do tracejado, sem ajuda física 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 
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da técnica, segurando no lápis com 
o polegar e o indicador. 

Frases 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

Em cada ficha é apresentada 
uma frase com a seguinte 
estrutura: palavra 
(mãe/pai/A.R.)–imagem da ação 
(comer/beber/brincar)–imagem 
objeto e 2 palavras em baixo. 

É pedido à criança que leia a 
palavra referente ao sujeito. 

Depois de a técnica ler o verbo, 
é solicitado à criança que 
identifique a imagem do objeto e 
ligue à palavra correspondente. 

No fim, é pedido que leia a frase 
completa. 

Ler a palavra referente à 
mãe/pai/A.R., com o mínimo de 
ajuda da técnica. 

Nomear as imagens de objetos, 
verbalizando sem ajuda da técnica. 

Identificar as palavras 
correspondentes às imagens dos 
objetos, sem ajuda da técnica, 
ligando e segurando na caneta com 
o polegar e o indicador. 

Ler a frase completa, com o mínimo 
de ajuda da técnica. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 

Feedback 

Fichas 

Caneta 

A Figura 
Humana 

Cognição 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que complete 
a figura humana, nomeando as 
partes que faltam. 

Desenhar as partes que faltam na 
figura, sem ajuda da técnica, 
segurando a caneta com o polegar 
e o indicador. 

Nomear as partes do corpo 
enquanto desenha, com ajuda da 
técnica, repetindo após esta dizer. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Ficha 

Caneta 

Histórias 
Cognição 

Linguagem 

São dispostas à frente da criança 
4 imagens pertencentes a uma 
história. 

É pedido à criança que 

Identificar o que acontece em cada 
uma das 4 imagens, com ajuda da 
técnica. 

Colocar as imagens pela ordem 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Cartões 

Placa 



Mestrado em Reabilitação Psicomotora – FMH 
Estágio Curricular 2011/2012 – CADIn 

 
135 

 

DATA: 29 de Maio de 2012 

identifique o que acontece em 
cada imagem. 

Depois, é-lhe solicitado que 
coloque as imagens pela ordem 
correta. 

correta, com ajuda da técnica, 
tendo a criança que colocar 2 
cartões corretamente. 

Ajuda verbal 

Pistas visuais 

Feedback 

Os Opostos 
(2) 

Cognição 

Existem 6 cartões a ilustrar 
opostos – dois referente aos 
opostos cima/baixo, dois aos 
opostos trás/frente e outros dois 
aos opostos dentro/fora. 

É pedido à criança que realize 
uma instrução referente a um 
dado conceito com a peça do 
lego – ex. “coloca a peça em 
cima da caixa” – mostrando o 
cartão correspondente a esse 
conceito. 

Realizar as instruções referentes 
aos 6 conceitos, após 
demonstração e com recurso às 
imagens dos cartões, podendo errar 
2 nos 6 conceitos. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual e 
verbal 

Feedback 

Cartões 

Peça de 
lego 

Caixa 

Sequência de 
Cores 

Cognição 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que olhe para 
a sequência de cores e escolha 
o lápis da cor correta para pintar 
o último círculo da sequência. 

È solicitado à criança que 
quando terminar a tarefa que 
chame a técnica para mostrar o 
trabalho. 

Identificar a cor do último círculo da 
sequência, escolhendo o lápis 
correto, sem ajuda da técnica, 
podendo errar 2 vezes em cada 
sequência. 

Pintar o círculo, segurando o lápis 
com o polegar e indicador. 

Chamar a técnica após terminar a 
atividade. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Feedback 

Fichas 

Lápis de 
cor 
amarelo, 
vermelho, 
azul e 
verde 
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DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 

 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

Números e 
Quantidade 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que conte os 
objetos de um conjunto e ligue 
ao número correspondente. 

De seguida, é pedido que ela 
passe por cima do tracejado dos 
números.  

Depois, é solicitado à criança 
que escreva os números. 

Contar os objetos de cada conjunto, 
apontando enquanto verbaliza, sem 
ajuda da técnica. 

Associar cada conjunto ao número 
correspondente, apontando e 
ligando com a caneta, sem ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e o indicador. 

Passar por cima do tracejado, 
seguindo os pontos para escrever 
os números de 1 a 9, sem ajuda da 
técnica e segurando a caneta com 
o polegar e o indicador. 

Escrever os números de 1 a 9, sem 
apoio do tracejado, tendo apenas o 
modelo visual, segurando a caneta 
com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Feedback 

Fichas 

Caneta de 
filtro 

Números 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que nomeie o 
número e conte os objetos 
correspondentes. 

De seguida, é pedido que ela 
passe por cima do tracejado dos 
números.  

Nomear os números de 10 a 15. 

Contar os objetos correspondentes 
ao número, apontando enquanto 
verbaliza, sem ajuda da técnica. 

Passar por cima do tracejado, 
seguindo os pontos para escrever 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Fichas 

Caneta de 
filtro 
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Depois, é solicitado à criança 
que escreva os números. 

os números de 10 a 15, sem ajuda 
da técnica e segurando a caneta 
com o polegar e o indicador. 

Escrever os números de 10 a 15, 
sem apoio do tracejado, tendo 
apenas o modelo visual, segurando 
a caneta com o polegar e o 
indicador. 

Feedback 

As Imagens 
das Letras 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

Cada ficha contém imagens 
comuns para a criança e a 
palavra correspondente em baixo 
e numa coluna está a primeira 
letra de cada palavra. 

É solicitado à criança que 
nomeie as imagens. 

Depois é pedido que ligue cada 
imagem à letra inicial da palavra. 

Identificar as imagens, nomeando-
as com ajuda verbal da técnica, 
repetindo. 

Ligar as imagens à respetiva letra e 
escreva depois a letra sozinha, 
após demonstração, segurando a 
caneta com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas 

Caneta 

Consoantes 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que 
nomeie a letra e a imagem 
relacionada com a letra. 

É pedido que passe por cima do 
tracejado e tente escrever a letra 
sozinha. 

Identificar 6 consoantes, 
nomeando-as, sem ajuda da 
técnica. 

Identificar as imagens, nomeando-
as com ajuda verbal da técnica, 
repetindo. 

Escrever as letras, passando por 
cima do tracejado, sem ajuda física 
da técnica, segurando no lápis com 
o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 
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Frases 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

Em cada ficha é apresentada 
uma frase com a seguinte 
estrutura: palavra (mãe/pai/A.R.) 
e a respetiva imagem 
associada–imagem da ação 
(comer/beber/brincar)–imagem 
objeto e 2 palavras em baixo. 

É pedido à criança que leia a 
palavra referente ao sujeito. 

Depois de a técnica ler o verbo, 
é solicitado à criança que 
identifique a imagem do objeto e 
ligue à palavra correspondente. 

No fim, é pedido que leia a frase 
completa. 

Ler a palavra referente à 
mãe/pai/A.R., sem ajuda da técnica. 

Nomear as imagens de objetos, 
verbalizando sem ajuda da técnica. 

Identificar as palavras 
correspondentes às imagens dos 
objetos, sem ajuda da técnica, 
ligando e segurando na caneta com 
o polegar e o indicador. 

Ler a frase completa, com o mínimo 
de ajuda da técnica. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 

Feedback 

Fichas 

Caneta 

O Intruso 
Cognição 

Motricidade Fina 

É solicitado a criança que 
nomeie as 4 imagens presentes 
num conjunto. 

De seguida, pergunta-se “Qual o 
diferente?” ou “Qual está mal?”, 
para que ela identifique a 
imagem diferente. 

Nomear as imagens dos 9 
conjuntos, com ajuda da técnica, 
repetindo após verbalização da 
técnica. 

Identificar qual a imagem diferente 
em cada um dos 9 conjuntos, 
apontando, sem ajuda da técnica, 
tendo 2 tentativas em cada conjunto 
e podendo errar em 4 conjuntos. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pista visual e 
verbal 

Feedback 

Fichas 
Caneta 

O Grande e o 
Pequeno 

Cognição 

Linguagem 

Colocam-se 8 imagens de 4 
objetos à frente da criança (4 de 
tamanho grande e 4 de tamanho 
pequeno). 

É pedido que nomeie os 4 

Nomear os 4 objetos, com ajuda da 
técnica, repetindo após 
verbalização da técnica. 

Identificar a imagem grande ou 
pequena de um dado objeto, 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Cartões 
de 
imagens 



Mestrado em Reabilitação Psicomotora – FMH 
Estágio Curricular 2011/2012 – CADIn 

 
139 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

objetos diferentes. 

É solicitado à criança que 
identifique qual a imagem grande 
ou pequeno de um dado objeto. 

apontando, podendo errar 4 vezes. Pista verbal 

Feedback 


