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- Desenvolver Padrões Motores 

Básicos 

- Desenvolver a capacidade de 

dissociar os movimentos (lado 

esquerdo e direito; rodar a cabeça) 

- Desenvolver a coordenação 

oculo-manual (consolidar o uso da 

mão preferencial, realizar o 

cruzamento bilateral, construir torre 

de 8 cubos) 

- Desenvolver a capacidade pré-

verbalização e verbalização da 

acção 

- Desenvolver a capacidade de 

compreensão (reconhecer as 

proposições espaciais) 

- Desenvolver a atenção e 

concentração 

- Desenvolver a capacidade de 

reconhecimento e identificação de 

cores 

 - Ativação Geral- coreografia da música do Panda 
 
 
 
 - Circuito: 1º Rastejar; 2º girar somente a cabeça para esquerda e direita; 3º 
subir escadas; 4º descer rampa 5º passar por baixo do túnel; 6º colocar um 
pé em cada obstáculo; 7º realizar o salto unipodal  
- Deverá nomear as acções que se fazem antes e depois de um determinado 
passo do circuito 
 
 
 
- A criança deverá colocar as peças amarelas com a mão esquerda na caixa 
amarela do lado direito, e as peças vermelhas com a mão direita na caixa 
vermelha do lado esquerdo 
 
 
- A criança deverá reproduzir modelos diferentes com cubos e formas. 
 
 
 
- A criança deve descontrair todos os seus grupos musculares á medida que 
a técnica movimenta a bola. 

- Realizou a coreografia dissociando os 
movimentos corretamente. Desviou a sua 
atenção algumas vezes. 
 
- Realizou todo o circuito desviando 
algumas vezes a sua atenção. 
- Verbalizou correctamente todas as 
acções a realizar. 
- Nomeou várias noções espaciais 
(dentro, cima, baixo, esquerda e direita) 
enquanto realizava o circuito 
- Nomeou as ações antes e depois de 
uma acção que se encontrava a realizar. 
 
- Colocou correctamente as peças na 
caixa correta. Utilizou sempre a mão 
pedida, realizando o cruzamento bilateral 
sem dificuldades. 
 
- Reproduziu todos os modelos simples 
com 3 /4 cubos. Fez torre de 8 cubos. 
Utilizou a mão dominante 
maioritariamente, tendo sido reforçado 
que só podia utilizar a mão direita. 
 

 


