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Planeamento  

Objetivos específicos: 

 Desenvolver Padrões Motores Básicos 

 Desenvolver a atenção 

 Desenvolver a comunicação recetiva 

 Desenvolver a linguagem expressiva 

 Desenvolver a noção corporal 

 Desenvolver a noção de tamanho 

 Desenvolver a capacidade de reconhecer e identificar as cores básicas 

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. 

Seguir corretamente a 

coreografia 

- Música do Panda 

 

 
 
 

 Motricidade Global                                   

 Cognição  
                                            

Demonstração 

Instrução verbal 

Reforço verbal 

Realizou com 

sucesso 

Cor Azul A criança deverá apanhar do 

chão somente os objectos da 

cor azul, fletindo as pernas, 

devendo de seguida colocar 

Aprender a noção da cor 

Azul; 

Seguir instruções simples 

Reconhecer as posições 

-objetos diversos 
 Cognição  

 Linguagem                                              

 Motricidade Global                                   

 

Instrução verbal 

Reforço verbal 

Insucesso 

 Motricidade Global                                   

 Motricidade Fina                    

 Linguagem 

 Cognição  

 Socio-Emocional  

 Autonomia 
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os objectos nos locais pedidos em cima e em baixo 

Apanhar objectos do chão 

flectindo as pernas 

 

Actividade do 

Corpo Humano 

Encaixar as partes do corpo ( 

cabeça, tronco, membros); De 

seguida deverá nomear as 

partes pedidas (mãos, pernas, 

olhos, etc) no boneco e em si. 

Encaixar com êxito as 

partes do corpo; Nomear 

corretamente as partes do 

corpo pedidas 

- Imagem do corpo 

humano cortada em 

partes. 

 Linguagem                                              

 Cognição 
 

Instrução verbal 

Demonstração 

Reforço verbal 

 

Insucesso 

Leitura de um 

livro 

A criança 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. 

Manter-se atento na 

atividade. 

Nomear elementos 

familiares no livro 

Apontar para a cor azul 

Apontar para o grande e 

pequeno. 

-livro 
 Linguagem                                              

 Cognição 
 

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                                   
 

Reforço verbal Realizou com 

sucesso 


