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Planeamento  

 

Objetivos específicos:  

 Desenvolver Padrões Motores Básicos 

 Desenvolver as habilidades manipulativas 

 Desenvolver a capacidade de dissociar os movimentos  

 Desenvolver a capacidade de realizar grafismos 

 Desenvolver a coordenação oculo-manual 

 Desenvolver a noção corporal 

 Desenvolver a atenção e concentração 

Actividade Objetivo Comportamental Critério de Êxito Material Domínio 

Correspondente 

Estratégias Análise do 

Comportamento 

Activação Geral: 

-Música panda 

 Executar uma pequena 

coreografia mobilizando 

diferentes partes do corpo. 

Conseguir reproduzir 

corretamente a musica, 

mobilizando correctamente as 

partes do corpo 

- Música do Panda 
 Motricidade Global                                   
 

Demonstração 

Instrução verbal 

Reforço verbal 

Realizou com 

sucesso 

 

 

Actividade com 

bola 

A criança deverá tentar retirar a 

bola das mãos da estagiária e 

vice-versa. De seguida deverá 

empurrar a bola com toda a força, 

que se encontra nas mãos da 

Conseguir retirar a bola 

aplicando força. 

Não deixar que lhe retirem a 

bola 

Empurrar a bola com força 

-Bola 
   Motricidade Global                                   

 

Instrução verbal 

Reforço verbal 

Insucesso 

 Motricidade Global                                   

 Motricidade Fina                    

 Linguagem 

 Cognição  

 Socio-Emocional  
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estagiária. 

Cortar e colar o 

Corpo humano 

A criança deverá pintar as partes 

do corpo do boneco com as cores 

pedidas. De seguida deverá 

recortar o corpo em partes e 

voltar a junta-las 

Pintar a figura identificando a 

cor e a parte do corpo pedida. 

Cortar com a tesoura e voltar a 

colar correctamente. 

- tesoura 

- lápis 

- figura 

- cola 

 Linguagem 

 Motricidade Fina                    

 

Instrução verbal 

Ajuda física no 

recorte 

Reforço verbal 

Realizou com 

sucesso 

Desenhar uma 

figura igual á 

colada 

anteriormente 

A criança deverá, olhando para a 

colagem da figura anterior, 

desenhar a figura igual, utilizando 

as mesmas cores nas mesmas 

partes. 

Conseguir transpor para o 

papel uma figura humana, 

pintando com as mesmas 

cores as partes do corpo 

- folha 

-lápis de cor 
 Cognição 

 Motricidade Fina                    
 

Instrução verbal 

Reforço verbal 

Realizou com 

sucesso 

Retorno á Calma: 

-Relaxação 

  A criança deve descontrair todos 

os seus grupos musculares á 

medida que a técnica movimenta 

a bola. 

Considera-se sucesso se a 

criança conseguir descontrair 

os grupos musculares dos 

braços e das pernas. 

- Música calma 

-Colchão 

-Bola 

   Motricidade Global                                   

 Cognição 

 

Reforço verbal 

para as diferentes 

partes do corpo 

Realizou com 

sucesso 


