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Relatório 

 

 

 

Objetivo da sessão Registo Observações 

- Desenvolver os padrões básicos motores 

(Marchar ao ritmo imposto pela música/ 

colaborar em jogos de imitação; Correr com 

segurança) 

- Desenvolver a noção corporal 

 

Executar uma pequena coreografia 

mobilizando diferentes partes do corpo 

- Inicialmente recusou-se a realizar a 

actividade. 

- Realizou o início da coreografia, 

mobilizando os braços, contudo deitou-se no 

chão e recusou-se a continuar.  

- Utilizou-se a estratégia de se sentar no chão 

com ele e cantar a música. Ele aderiu bem e 

começou a dançar mobilizando as pernas, 

barriga e cabeça. 

- Desenvolver os padrões básicos motores 

(Apanhar objetos do chão fletindo as pernas). 

- Desenvolver a comunicação recetiva 

(Seguir instruções simples, Apontar para 

objectos específicos quando solicitado) 

- Desenvolver a linguagem expressiva 

Apanhar do chão somente os objetos da cor 

azul, fletindo as pernas, devendo de seguida 

colocar os objetos nos locais pedidos. 

- Flectiu as pernas para apanhar os objetos. 

- Discriminou, apanhando corretamente o 

copo e o lápis da cor azul. Contudo, nos 

restantes objetos, apanhava todos menos os 

da cor azul. 

- Não discriminou a posição em baixo, 
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(Reconhecer as proposições cima/baixo) 

-Desenvolver a capacidade de reconhecer e 

identificar as cores básicas 

colocando sempre os objetos em cima da 

mesa, quando era dada a ordem de colocar 

em baixo. 

- Desenvolver a noção corporal (Encaixar 

partes do corpo de uma figura humana; 

Nomear corretamente as partes do corpo 

pedidas) 

 

Encaixar as partes do corpo( cabeça, tronco, 

membros); discriminar as partes pedidas 

(mãos, pernas, olhos, etc) 

- Nomeou os pés, mãos, boca, olhos e 

cabelo. 

- Não conseguiu montar as partes do corpo, 

colocando sempre o tronco e as pernas em 

cima da cabeça. 

- Desenvolver a noção de tamanho 

- Desenvolver a atenção  

- Desenvolver a capacidade de reconhecer e 

identificar as cores básicas (azul) 

-Desenvolver a comunicação recetiva 

(apontar para detalhes de um livro) 

-Desenvolver a linguagem expressiva 

(Nomear diferentes imagens; Articular de 

forma perceptível as palavras que diz). 

Permanecer com atenção na leitura de um 

livro. Durante a leitura deverá identificar 

vários elementos presentes no livro entre os 

quais a cor azul e os tamanhos grande e 

pequeno. 

- Apontou para o avião grande e pequeno 

- Apontou para a bola grande e pequena 

- Não apontou para o carro da cor azul 

- Durante a leitura manteve-se atento e 

sossegado 

- Nomeou a menina, menino, boneca, bola, 

avião, barco e carro. 

- Noção corporal 

-Aderir á passividade 

Descontrair todos os seus grupos musculares 

á medida que se movimenta a bola pelas 

partes do corpo. 

 - Realizou a atividade até ao fim 

- Manteve-se sempre calmo durante a 

actividade e demonstrou gostar. 


