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1.4. J.L. 
 

PLANEAMENTOS DE ATIVIDADES 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: J. L.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 

 Perturbação Autística 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

Construir 
Histórias 

Cognição 

Linguagem 

São apresentados à criança 4 
cartões de uma sequência e uma 
placa. 

É pedido à criança que ordene 
os cartões, colocando-os na 
placa e contando a história. 

Verbalizar o que acontece em cada 
cartão, após solicitação da técnica 
e com algumas pistas. 

Colocar os cartões por ordem na 
placa na sequência correta, após 
solicitação da técnica. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 

Feedback 

Cartões 

Placa 

Construir 
palavras 

Cognição 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que nomeie a 
imagem e algumas das letras 
que compõem a palavra. 

De seguida, é solicitado que 
encontre as sílabas que 
compõem a palavra, ligando-as. 

É pedido para copiar a palavra. 

Nomear as várias imagens 
corretamente. 

Nomear as letras que compõem a 
palavra, a pedido da técnica. 

Identificar as sílabas iguais na 
grelha de sílabas. 

Fazer a ligação das 2 sílabas que 
constituem a palavra, com pistas 
verbais dadas pela técnica. 

Copiar as palavras, escrevendo-as 
com letra legível e dentro do 
espaço delimitado. 

Ao ligar as sílabas e ao escrever, 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 
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tem que segurar na caneta com o 
polegar e o indicador. 

 

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 
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PLANEAMENTOS DE SESSÕES 

DATA: 16 de Maio de 2012 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: J.L.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

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 

Nome 
Cognição 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que 
escreva o seu primeiro nome e 
apelido 

Escrever o nome em espaço 
delimitado, segurando o lápis com o 
polegar e o indicador, com ajuda da 
técnica se necessário. 

Instrução 
verbal 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Folha 

Lápis 

Construir 
Histórias 

Cognição 

Linguagem 

São apresentados à criança 4 
cartões de uma sequência e uma 
placa. 

Verbalizar o que acontece em cada 
cartão, após solicitação da técnica 
e com algumas pistas. 

Instrução 
verbal 

Cartões 

Placa 



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

 
88 

 

 

 

É pedido à criança que ordene 
os cartões, colocando-os na 
placa e contando a história. 

Colocar os cartões por ordem na 
placa na sequência correta, após 
solicitação da técnica. 

Demonstração 

Pistas verbais 

Feedback 

Desenhar 
Figuras 

Cognição 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que 
identifique a imagem desenhada 
nas quadrículas. 

De seguida, é-lhe solicitado que 
copie a imagem para as 
quadrículas ao lado. 

No fim, é pedido que corte a 
figura. 

Identificar a figura, nomeando-a 
com ajuda da técnica, se 
necessário. 

Copiar a imagem corretamente, 
desenhando nas quadrículas 
certas, segurando o lápis com o 
polegar e o indicador. 

Cortar a figura, autonomamente, 
com pistas da técnica. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 

Tesoura 

Construção 
Cognição 

Motricidade Fina 

É mostrado à criança cartões 
com várias imagens de 
construções. 

É pedido à criança que escolha 
uma.  

Depois são-lhe dadas as peças 
correspondentes e é-lhe 
solicitado que realize a 
construção na placa. 

No fim, pergunta-se se está igual 
à imagem. 

 
Realize a construção, colocando as 
peças no sítio correto, sem ajuda 
da técnica. 

Comparar no fim a construção com 
a imagem, com ajuda da técnica. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Placa 

Peças 

Cartões 
com 
imagens 
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PLANEAMENTOS DE SESSÕES 

DATA: 30 de Maio de 2012 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: J.L.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 

 

 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

Ordem 
Numérica 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Motricidade Fina 

É dado à criança vários carimbos 
com números. 

É-lhe pedido que identifique os 
números e os coloque por ordem 
do 1 ao 9. 

Depois é solicitado à criança que 
faça com os carimbos a ordem 
numérica na folha e de seguida 
que escreva os números, 
copiando. 

Identificar os números de 1 a 9, 
nomeando-os, sem ajuda da 
técnica. 

Colocar os números na ordem 
correta, sem ajuda da técnica. 

Escrever os números, segurando o 
lápis com o polegar e o indicador, 
com monotorização da técnica, se 
necessário. 

Instrução 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Carimbos 

Papel 

Lápis 

Nome 
Cognição 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que 
escreva o seu primeiro nome e 
apelido 

Escrever o nome em espaço 
delimitado, segurando o lápis com o 
polegar e o indicador, com ajuda da 
técnica se necessário. 

Instrução 
verbal 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Folha 

Lápis 

Os Números 

Competências 
Académicas 

Cognição 

É pedido à criança para escrever 
os números de 1 a 5, contando a 
respetiva quantidade. 

Contar a quantidade 
correspondente ao número, 
apontado para os objetos enquanto 
verbaliza, sem ajuda da técnica. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Livro dos 
números 

Caneta 
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Motricidade Fina Escrever os números, segurando a 
caneta com o polegar e o indicador, 
passando por cima do tracejado, 
sem ajuda da técnica. 

Escrever os números com o mínimo 
de ajuda da técnica. 

Pistas verbais 

Feedback 

Jogo 
Interativo: 
Qual é..? 

Cognição 

Linguagem 

O jogo é constituído por diversos 
cartões. Neste caso foram 
utilizados os cartões: Quais os 
animais maiores que tu? Quais 
os animais menores que tu? 
Quais os círculos/ quadrados/ 
retângulos/ corações? Qual a 
outra metade da imagem? 

É dada a instrução à criança de 
acordo com o cartão 
apresentado. 

Identificar os animais maiores e 
menores que ela, com ajuda da 
técnica, apontando e verbalizando. 

Identificar as figuras geométricas 
círculos, quadrados, retângulos e 
corações, sem ajuda da técnica, 
apontando e verbalizando. 

Identificar a outra metade da 
imagem sem ajuda da técnica, 
apontando e verbalizando. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Jogo 


