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1.2. G.B. 
 
PLANEAMENTOS DE ATIVIDADES 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: G.B.     Idade: 6 anos     Género: Masculino 

 Perturbação Autística 

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

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

Fazer a ligação entre as duas 
imagens iguais, sem ajuda e 
segurar no lápis com o polegar e o 
indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Feedback  

Ficha 

Lápis 

 

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

Identificar qual a imagem igual num 
conjunto de 3 imagens, apontando, 
com pistas visuais por parte 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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O Diferente 
(1) 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que nomeie e 
identifique, num conjunto de 5 
imagens, a imagem diferente, 
fazendo uma cruz sobre ela.  

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

Identificar a imagem diferente num 
conjunto de 5 imagens, apontando, 
com pistas verbais e visuais da 
técnica. 

Fazer uma cruz na imagem 
diferente, sem ajuda e segurar na 
caneta com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 

O Diferente 
(2) 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que 
nomeie as letras e números de 
cada conjunto. De seguida, que 
identificar qual o elemento que 
não pertence a cada um dos 
conjuntos, fazendo uma cruz. 

Nomear as letras e os números de 
cada conjunto, de forma correta, 
com ajuda verbal da técnica, se 
necessário. 

Identificar a letra ou o número 
diferente num conjunto de 5 
elementos, apontando, com pistas 
verbais e visuais da técnica. 

Fazer uma cruz no elemento 
diferente, sem ajuda e segurar no 
lápis com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 

Soma (1) 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que conte os 
objetos presentes em cada 
conjunto. 

Depois, é solicitado que realize a 
contagem do total de objetos 
presentes nos dois conjuntos e 
identifique qual o número 

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

Realizar a soma dos objetos dos 
dois conjuntos, verbalizando o 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Fichas  

Lápis 
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correspondente, efetuando a 
ligação. 

resultado final. 

Ligar o resultado ao número 
corresponde, segurando no lápis 
com o polegar e o indicador. 

Feedback 

Associações 

Competência 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que 
nomeie a imagem e identifique a 
palavra correspondente, fazendo 
a ligação.  

Depois, é pedido que copie a 
palavra. 

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

Identificar a palavra 
correspondente, apontando. 

Fazer a ligação entre a imagem e a 
palavra, segurando no lápis com o 
polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 

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 

A Quantidade 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que conte os 
objetos que cada conjunto e 
associe ao número 
correspondente. 

Contar os objetos de cada conjunto, 
apontando enquanto verbaliza, 
após solicitação da técnica. 

Fazer a ligação com o número 
correspondente, sem ajuda e 
segurar no lápis com o polegar e o 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Ficha 

Lápis 
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indicador. Feedback 

As Categorias 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

A ficha contém 6 imagens que 
pertencem a 2 categorias – 
comer e vestir. 

É solicitado à criança que 
identifique quais as imagens que 
pertencem à categoria 
assinalada na ficha. 

Nomear as várias imagens 
corretamente, após solicitação da 
técnica, 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 

Soma (2) 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que conte os 
objetos presentes no primeiro 
conjunto e que escreva o número 
correspondente em baixo. Pede-
se o mesmo para o segundo 
conjunto. 

Depois, é solicitado que realize a 
contagem do total de objetos 
presentes nos dois conjuntos e 
escreva o resultado em baixo, 
completando a operação. 

Pede-se à criança que verbalize 
a operação. 

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

Escrever o número correspondente 
de cada conjunto, segurando no 
lápis com o polegar e o indicador. 

Realizar a soma dos objetos dos 
dois conjuntos, verbalizando o 
resultado final. 

Escrever o resultado final, 
segurando no lápis com o polegar e 
o indicador. 

Verbalizar a operação, apontando 
simultaneamente. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas  

Lápis 

A Palavra 
Competências 
Académicas 

Cada ficha contém uma imagem 
e duas palavras. 

É pedido à criança que nomeie a 

Nomear a imagem, com ajuda 
verbal da técnica, repetindo depois 
de a técnica ter nomeado. 

Instrução 

Demonstração 

Fichas 

Lápis 
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Cognição 

Motricidade Fina 

imagem e ligue à palavra 
correspondente. 

Depois, é solicitado que escreva 
a palavra. 

Identificar a palavra 
correspondente, apontando e 
ligando à imagem, com ajuda da 
técnica. 

Escrever a palavra, segurando no 
lápis com o polegar e o indicador. 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 
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PLANEAMENTOS DE SESSÕES 

DATA: 29 de Maio de 2012 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: G.B.     Idade: 6 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 

Ligar as 
Letras 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

Cada ficha contém uma imagem 
e a palavra correspondente, e 
uma grelha com diversas letras. 

É pedido à criança que encontre 
as letras da palavra e as, 
formando a palavra. 

É solicitado que a criança 
escreva a palavra. 

Nomear a imagem, após solicitação 
da técnica, com ajuda verbal, 
repetindo depois de a técnica ter 
nomeado. 

Identificar as letras 
correspondentes da palavra, 
nomeando com ajuda da técnica e 
fazendo um círculo à volta. 

Ligar as letras pela ordem correta, 
formando a palavra, com ajuda da 
técnica. 

Escrevera palavra, segurando no 
lápis com o polegar e o indicador. 

Instrução 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 
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Frases 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

É solicitado à criança que 
identifique a ação presente na 
imagem. 

São apresentadas duas palavras 
de cada vez, duas referentes ao 
sujeito, duas referentes ao verbo 
e duas referentes ao objeto. 

É pedido que a criança que 
escolha as palavras corretas 
para construir a frase. 

No fim, é solicitado que a criança 
leia a frase. 

Identificar a ação da imagem, 
nomeando-a, com ajuda verbal da 
técnica, repetindo. 

Escolher as palavras 
correspondentes à imagem sem 
ajuda da técnica. 

Colocar as palavras, construindo a 
frase, sem ajuda da técnica. 

Ler a frase, com ajuda verbal da 
técnica, repetindo. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 

Feedback 

Imagens 
de ações 

Cartões 
com 
palavras 

Dias da 
Semana 

Cognição 

Linguagem 

É pedido à criança que nomeie 
os dias da semana. 

Depois, é-lhe solicitado que 
coloque os cartões 
correspondentes. 

Nomeie os dias da semana, 
apontando e com ajuda verbal da 
técnica, repetindo. 

Escolher os cartões corretamente e 
coloca-los no sítio certo, sem ajuda 
da técnica. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Ficha 

Cartões 
dos dias 
da 
semana 


