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1.6. F.L. 
 

PLANEAMENTOS DE ATIVIDADES 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: F. L.     Idade: 5 anos     Género: Masculino 

 Perturbação Autística 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS 
MATERIAI

S 

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 pinte a 
quantidade de círculos 
correspondentes ao número, 
após demonstração da técnica. 

Identificar o número, após 
solicitação da técnica, verbalizando. 

Pintar os círculos correspondentes 
com o lápis, segurando-o com o 
polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Ficha 

Lápis 

O Rosto 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

È dado à criança uma placa em 
forma de rosto e peças dos 
elementos que compõem o rosto 
– cabelo, olhos, sobrancelhas, 
nariz, orelhas e boca. 

Colocar as peças nos sítios corretos 
do rosto, sem ajuda da técnica, 
apontando em si própria e 
verbalizando, após solicitação da 
técnica. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 

Placa de 
rosto 

Peças do 
rosto 
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É pedido à criança que coloque 
os vários elementos no rosto e 
aponte em si própria, 
verbalizando também. 

Depois, é solicitado que desenhe 
o rosto numa folha. 

Desenhar o rosto humano com o 
lápis, sem ajuda da técnica e 
podendo ver o modelo. 

Segurar no lápis com o polegar e o 
indicador. 

e visuais 

Feedback 

Folha 

Lápis 

Mais, Menos 
e Igual 

Cognição 

Motricidade Fina 

São apresentadas fichas com 2 
exercícios diferentes.  

Primeiro, é solicitado à criança 
que conte quantos objetos 
existem em cada conjunto e que 
diga qual deles tem uma maior 
ou menor ou igual quantidade. 

Noutra ficha, é pedido que a 
criança conte quantos objetos 
existem de cada tipo e que diga 
qual aquele que está em maior 
ou menor quantidade. 

Identificar qual o conjunto de 
objetos que tem uma maior ou 
menor ou igual quantidade, em 
relação a um outro conjunto, 
verbalizando e apontando enquanto 
conta,  

Identificar, num conjunto constituído 
por 2 ou mais objetos diferentes, 
qual o objeto que se encontra em 
maior ou menor quantidade, 
verbalizando e apontando enquanto 
conta. 

Ao escrever, tem que segurar na 
caneta com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas visuais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 

Soma 

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 
correspondente, efetuando a 
ligação. 

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

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

Ligar o resultado ao número 
corresponde, segurando no lápis 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas  

Lápis 
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com o polegar e o indicador. 

Associações 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que nomeie 
as imagens. 

De seguida é solicitado que 
procure a outra imagem que 
esteja relacionada com a 
anterior, ligando as duas. 

Nomear as imagens corretamente. 

Identificar qual as duas imagens 
relacionadas, ligando-as com o 
lápis, segurando com o polegar e o 
indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Ficha 

Lápis 

Construir 
palavras 

Cognição 

Linguagem 

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

 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 
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Soma 

Competências 
académicas 

Cognição 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que pinte 
as imagens correspondentes às 
parcelas da operação de somar. 

Depois, é pedido que conte o 
total de imagens pintadas e que 
complete a operação, 
escrevendo o resultado. 

Por fim, é pedido que copie a 
operação. 

Pintar o número de imagens 
correspondentes a cada parcela da 
operação, de forma autónoma, após 
demonstração. 

Realizar a operação, contando as 
imagens pintadas, apontando e 
verbalizando, e escrevendo o 
número, segurando no lápis com o 
polegar e o indicador. 

Copiar a operação, segurando no 
lápis com o polegar e o indicador e 
verbalizando. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

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. 

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 

Sequência 
Cores - 
Padrão 

Cognição 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que nomeie 
as cores presentes em cada 
quadrícula. 

De seguida, é solicitado que 
pinte as restantes quadrículas 

Nomear as cores, apontando 
enquanto verbaliza, sem ajuda da 
técnica. 

Identificar a sequência de cores, 
verbalizando qual a cor que irá 

Instrução 

Demonstração 

Pistas verbais 

Ficha 

Lápis de 
cor 
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PLANEAMENTOS DE SESSÕES 

DATA: 15 de Maio de 2012 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: F.L.     Idade: 5 anos     Género: Masculino 

com a mesma sequência de 
cores. 

pintar cada uma das quadrículas 
restantes, sem ajuda da técnica. 

Feedback 

Soma 

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 
correspondente, efetuando a 
ligação. 

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

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

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

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas  

Lápis 

Opostos 
Cognição 

Linguagem 

É pedido à criança que aponte 
para a imagem correspondente 
ao conceito dito pela técnica. 

Depois, é solicitado à criança 
que aponte para a imagem 
correspondente ao conceito 
oposto ao dito pela técnica. 

Identificar o conceito apontando a 
imagem correta. 

Instrução 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Cartões 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 
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Soma 

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 
correspondente, efetuando a 
ligação. 

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

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

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

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas  

Lápis 

Construir 
palavras 

Cognição 

Linguagem 

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

 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 
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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 

Categorias 
Cognição 

Motricidade Fina 

Cada ficha contém 12 imagens 
que pertencem a 3 categorias 
diferentes.  

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

Nomear as várias imagens 
corretamente, após solicitação da 
técnica, sem ajuda da técnica. 

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

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 

Jogo da 
Memória 

Cognição 

Linguagem 

Comportamento 
– dar a vez 

É explicado à criança o jogo – 
que existem pares de imagens e 
estão viradas ao contrário, e que 
à vez se pode virar 2 imagens 
para cima e se forem iguais, fica-
se com elas e é o outro a jogar. 

De cada vez que se viram as 
cartas, é solicitado que a criança 
nomeia as imagens. 

No fim, é pedido à criança que 
conte quantos pares conseguiu 
fazer e compare com as da 
técnica. 

Respeitar a vez de jogar, 
identificando quem é a jogar em 
cada vez. 

Nomear as imagens dos cartões, 
sem ajuda da técnica. 

Contar quantos pares de imagens 
conseguiu, após demonstração da 
técnica. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Feedback 

Jogo da 
memória 
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