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- Desenvolver os padrões motores 
básicos (Marchar ao ritmo imposto 
pela música/ colaborar em jogos de 
imitação) 
- Desenvolver a capacidade de 

dissociar os movimentos (Mobilizar 

a pedido só um dos membros 

(esquerdo ou direito)) 

- Desenvolver as habilidades 
manipulativas (Empurrar e puxar 
uma bola segura nas mãos de 
outra pessoa) 
- Desenvolver a capacidade de 

realizar grafismos (Desenhar a 

figura humana; Pintar sem sair dos 

contornos) 

- Desenvolver a coordenação 

oculo-manual (realizar cortes 

lineares) 

- Desenvolver a atenção e 

concentração 

- Desenvolver a noção corporal 

- Descontracção muscular e noção 

corporal 

 - Ativação Geral- coreografia da música do Panda 
 
- 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 estagiária. 
 
 
 
 
- Pintar as partes do corpo do boneco com as cores pedidas. De seguida 
deverá recortar o corpo em partes e voltar a junta-las 
 
 
 
- Olhando para a colagem da figura anterior, deve desenhar a figura igual, 
utilizando as mesmas cores nas mesmas partes. 
 
 
 
 
- A criança deve descontrair todos os seus grupos musculares á medida que 

a técnica movimenta a bola. 

 -Dificuldade em distinguir a esquerda da 
direita na coreografia 
 
- Exerceu pouca força quando tinha que 
agarrar a bola e não deixar que a 
retirassem. 
- Exerceu mais força ao tentar retirar a 
bola das mãos da estagiária 
 
- Discriminou e identificou todas as cores 
(incluindo claro e escuro). 
- Utilizou sempre a mão direita ao ir 
buscar os lápis e a pintar 
- Identificou corretamente todas as partes 
do corpo 
- Evidenciou dificuldade ao abrir e fechar 
a tesoura durante o cortar (necessitou de 
ajuda física). 
- Juntou as partes e colou correctamente 
a figura. 
 
-Na figura humana desenhou os 
membros e a cabeça com olhos boca e 
nariz. Pintou corretamente as partes. 
 
- Na relaxação mostrou-se descontraído e 
calmo. 

 


