
1ª Sessão – 08/ 05/ 12 

Nome da 

Atividade 
Descrição Objetivos específicos Material Duração 

Jogo de 

apresentação 

 

As crianças formam um círculo. Cada criança deve dizer o nome, a idade e 

duas atividades que gosta de fazer.  

Conversar com as crianças sobre o programa de intervenção 

Apresentação das crianças  10` 

O chefe manda 

Posicionadas, de frente para a terapeuta,  

a) As crianças devem realizar um conjunto de gesto, seguindo uma 

instrução verbal (jogando com a lateralidade);  

b) Imitar os gestos, utilizando diferentes partes do corpo, realizados pela 

terapeuta  

c) Devem Posicionar-se em relação a um arco colocado no chão. 

- Melhorar a capacidade de 

identificar a “esquerda” e a” 

direita”; 

- Melhorar a capacidade de 

orientação espacial 

 

Arco 

(material de 

ginásio) 

15 

Dança do Panda 
As crianças devem dançar seguindo as indicações da música “Vem que eu 

vou te ensinar”- do Panda vai a escola 
Computador 5´ 

Caça ao tesouro 

As crianças dividem-se por pares, sendo uma delas vendada e a outra 

posicionada ao seu lado para lhe dar indicações especificamente verbais 

no sentido de evitarem vários obstáculos distribuídos pelo ginásio até a 

criança vendada encontrar o objeto inicialmente atribuído ao par (e.g: bolas 

com diferentes características). 

Bolas, pinos, 

cubos, 

marcadores 

(material de 

ginásio) e 

lenços 

12’ 

Diálogo Final  
Reflexão sobre a sessão  

 
  3’ 

Nota- Faltou uma criança em cada grupo 



 

2ª Sessão - 10/ 05/ 12 

Nome da 

Atividade 
Descrição Objetivos específicos Material Duração 

Conversa inicial 
Descrever, por ordem cronológica, as atividades realizadas nessa manhã 

antes de ir para a escola. 

Melhorar a capacidade 

de memória e de 

Orientação Temporal  

 10’ 

Orientação 

Espacial 

A criança deve posicionar um arco no chão, em relação à si própria, e 

posteriormente em relação a um colega, seguindo um conjunto de 

instruções: à frente, à trás, à direita, à esquerda, etc. 

A criança deve posicionar-se em relação ao arco, seguindo uma indicação 

verbal: dentro, fora, à frente, à traz, etc. 

- Melhorar a capacidade 

de orientação no espaço  
Arco 10’ 

Reproduzir ritmos 

As crianças devem realizar uma sequência rítmica, recorrendo a diferentes 

partes do corpo e materiais do ginásio (e.g: bastões). A terapeuta realiza a 

primeira sequência, em seguida são as crianças, uma de cada vez, enquanto 

as outras imitam, primeiro de olhos abertos e depois de olhos fechados. 

Melhorar a capacidade 

memorização e 

discriminação auditiva; 

 

Bastões 10’ 

Identificação de 

sons 

Sentadas em círculo, as crianças devem identificar, à vez, a origem dos sons 

reproduzidos. Inicialmente a realização dos sons faz-se apenas com um 

material, depois, combinam-se dois materiais diferentes, realizando com eles 

uma sequência sonora. 

Caneta, 

pauzinho de 

madeira, metal, 

plástico, pedra 

10’ 

Diálogo Final  
Reflexão sobre a 

sessão  
  5’ 

 



3ª Sessão – 12/ 05/ 12 

Nome da 

Atividade 
Descrição Objetivos específicos Material Duração 

Conversa inicial 

Recordar a sessão anterior. As crianças devem nomear diferentes sons 

habitualmente que ouvem na rua: nomearam principalmente sons da 

natureza e realizadas por pessoas, pelos bombeiros, carros, etc. 

Consciencialização de 

diferentes tipos de sons que 

nos rodeiam  

 7’ 

Direita-Esquerda 

Aos pares, posicionados (1) frente a frente (2) lateralmente, as crianças 

devem posicionar um marcador vermelho no chão em relação a si 

própria, e um azul em relação ao colega da frente, seguindo indicações 

verbais: vermelho tua direita e azul à esquerda do colega, à tua direita e à 

direita do colega, etc. 

Melhorar a capacidade de 

identificar a “esquerda” e a” 

direita”; em si e no outro 

1 Marcador 

azul e 1 

marcador 

vermelho para 

cada criança 

10’ 

Reproduzir sons 

com o corpo 

As crianças devem escutar e reproduzir uma sequência de sons, tendo 

em atenção o número de batimentos e respeitar as pausas: palmas, bater 

nas pernas, bater os pés no chão, combinados. 

As crianças devem criar um sequência combinando sons vocais e 

batimentos com diferentes partes do corpo, os restantes colegas escutam 

e depois imitam a sequência. 

Melhorar a capacidade 

memorização e 

discriminação auditiva; 

 

 15’ 

Seguir as palmas 

As crianças devem deslocar a volta da sala, a andar, normal, depressa, 

devagar, ao ritmo dos batimentos de palma. Devem parar quando deixar 

de ouvir as palmas. Cada criança vai ao centro realizar as instruções.   

 7’ 

Diálogo Final  

Reflexão sobre a sessão; 

Fila para ir para a sala por 

ordem crescente de altura. 

  5’ 

 



4ª Sessão - 17/ 05/ 12 

Nome da 

Atividade 
Descrição Objetivos específicos Material Duração 

Conversa inicial 
As crianças devem indicar um atividade que fizeram no dia anterior, uma que 

fizeram no dia atual e uma que pretendem fazer no dia seguinte. 
  5’ 

Vamos agrupar 

Cada criança tem um conjunto variado de materiais de ginásio e deve 

agrupa-los seguindo uma mais categorias a sua escolha (e.g: cor, tamanho, 

textura, forma, que se usa com a mão, com o pé, etc.). Os colegas têm de 

adivinhar qual foi o critério utilizado na seleção. 

Melhorar a capacidade de 

classificar e seriar 

 

Arcos, 

bastões, 

cubos, pinos, 

marcadores, 

bolas 

10’ 

Dominó 

Inicialmente as crianças, em conjunto, realizam o jogo do dominó, seguindo 

a regra tradicional, combinando os iguais. Numa segunda fase, devem jogar 

a peça seguinte (e.g: se a ultima face são cinco pontinhos a peça a jogar é 

uma com seis pontinhos) 

Dominó 15’ 

Completa a 

sequência 

As crianças devem completar uma sequência lógica realizada com as peças 

do dominó e justificar a sua decisão. E.g: 

 

____ 

Dominó 10’ 

Diálogo Final  

Reflexão sobre a sessão. 

Fila para ir para a sala por 

ordem decrescente de 

idade  

  5’ 

 



5ª Sessão – 23/ 05/ 12 

Nome da 

Atividade 
Descrição Objetivos específicos Material Duração 

Conversa inicial Recordar a sessão anterior 
Recordar factos aprendidos 

anteriormente 
 5’ 

Jogo do galo 

Utilizou-se cordas para desenhar o mapa do jogo e 3 pinos da mesma cor 

para cada criança. Aos pares, as crianças jogam alternadamente, uma 

marcação por vez, numa lacuna que esteja vazia. O objetivo é conseguir 

três posições em linha (horizontal, vertical ou diagonal) e, ao mesmo 

tempo, impedir o adversário de ganhar na próxima jogada. No final do 

jogo trocam de par. 

 
Desenvolver o raciocínio 

lógico 

Melhorar a capacidade de 

classificar e de seriar 

Cordas e 3 

pinos para 

cada criança 

15’ 

Completa a 

sequência 

As crianças devem utilizar as cartas dispostas no chão, para completar 

uma sequência, por indicação da terapeuta (e.g: do maior para o menor, 

do maior para o menor). Depois realizam o jogo aos pares uma criança 

propõem e a outra completa. 

Cartões com 

números 
10’ 

 

As crianças sentam-se em círculo e as cartas são distribuídas no meio. 

Cada uma deve escolher cinco cartas seguindo uma característica em 

comum (e.g: cor, letras, naipe, só com número) e explicar aos colegas 

qual foi a característica que escolheu. Numa segunda fase, são os 

colegas que devem descobrir qual foi o critério seguido e sugerir outras 

cartas que poderias constar no grupo. 

Baralho de 

cartas 
10’ 

Diálogo Final  
Reflexão sobre a sessão. Fila 

por ordem crescente de altura  
 5’ 



6ª Sessão – 23/ 05/ 12 

Nome da 

Atividade 
Descrição Objetivos específicos Material Duração 

Conversa inicial 

 As crianças devem indicar diferentes sítios/situações onde encontram os 

números e para que é que servem. Sugeriram, números dos autocarros, dos 

prédios, idade, número dos alunos etc.  

Identificar os números 

nas suas diversas 

aplicações 

 5’ 

Qual é o número? 

A terapeuta escreve um número (máximo dois dígitos) numa folha. As crianças 

devem realizar uma questão de cada vez, numa sequência de três questões no 

total, para tentarem descobrir qual é o número. No final das questões e tendo 

em conta as respostas, cada uma deve tentar adivinhar qual é o número. Cada 

criança teve a oportunidade de participar uma vez, na escolha do número.  

Melhorar a capacidade 

de identificar e 

reproduzir os números; 

Lápis e 

papel 
15’ 

Soma 10 

Sentadas em círculo, cada criança recebe 4 cartas, são colocadas 4 cartas no 

chão e as restantes ficam arrumadas à parte. Cada criança deve escolher uma 

ou mais cartas no chão de modo a conseguir 10 pontos com uma das cartas 

que tem na mão (2,6,2; 5,5; 7,1,3), depois de todas crianças terem jogado, 

colocam-se mais cartas no chão. O objetivo final é conseguirem um maior 

número de cartas. No final do jogo discutem as estratégias utilizadas.   

Baralho de 

cartas 
10’ 

Distribuir materiais 

Colocam-se vários materiais de ginásio no chão As crianças sentam-se, lado a 

lado. Uma criança levanta-se e deve distribuir os materiais pelos colegas, 

seguindo as indicações da terapeuta. E.g: o 1º colega deve ter mais que o a 

seguir; o colega a seguir deve ter 2 a mais ou menos do que o anterior; só 

podem ter números pares, só podem ter números ímpares. As podem escolher 

o numero de materiais que quiserem desde que respeitem a instrução. 

Materiais 

do ginásio 
10’ 

Diálogo Final  Reflexão sobre a  5’ 



sessão. Fila por ordem 

crescente de altura  

Nota: a terceira atividade, “Distribuir materiais”, não foi realizada em nenhum dois grupos por falta de tempo, passou para o dia seguinte. 

 

 

 

 



7ª Sessão – 29/ 05/ 12 

Nome da 

Atividade 
Descrição Objetivos específicos Material Duração 

Conversa inicial Recordar a sessão anterior 
Recordar factos aprendidos 

anteriormente 
 5’ 

Desenhar 

números 

Cada criança tem uma corda e é-lhe atribuído um número que terá de 

fazer com a mesma. Depois de todas as crianças terem feito o seu 

número, foram, em grupo, ver se conseguiam identificar os números que 

os colegas fizeram. Numa segunda fase, devem utilizar o corpo para 

representar o número indicado. 

A atividade foi realizada aos pares em números com dois dígitos. 

Melhorar a capacidade de 

identificar e reproduzir os 

números; 

- Melhorar a capacidade de 

identificar se um número é 

maior ou menor do que outro 

 

 20’ 

Distribuir 

materiais 

Colocam-se vários materiais de ginásio no chão As crianças sentam-se, 

lado a lado. Uma criança levanta-se e deve distribuir os materiais pelos 

colegas, seguindo as indicações da terapeuta. E.g: o 1º colega deve ter 

mais que o a seguir; o colega a seguir deve ter 2 a mais ou menos do que 

o anterior; só podem ter números pares, só podem ter números ímpares. 

As podem escolher o numero de materiais que quiserem desde que 

respeitem a instrução. 

 
13’ 

 

Diálogo Final  
Reflexão sobre a sessão. Fila 

por ordem crescente de altura  
 7’ 

 



8ª Sessão – 30/ 05/ 12 

Nome da 

Atividade 
Descrição Objetivos específicos Material Duração 

Conversa inicial 
Conversar sobre atividades do dia-a-dia e as horas em que decorrem 

(os intervalos, hora do almoço, etc.) 
Melhorar a noção do tempo  7’ 

contagem 

A cada criança é atribuído um material do ginásio (bola, arco, pino, 

bastão) e, de seguida, deve percorrer o ginásio, recolher e contar 

todos s materiais iguais ao que lhe foi atribuído. No final reúnem-se 

para descobrirem qual o material que existem em maior/menor 

quantidade. Desenvolver a contagem; 

Melhorar a capacidade de 

identificar se um número é 

maior ou menor do que o 

outro; 

Melhorar a capacidade de 

fazer estimativas; 

 

 

Bolas, arcos, pinos, 

bastões, lápis e 

papel 

7’ 

 

São distribuídos vários marcadores pelo ginásio. Aos pares, as 

crianças tem de reunir o maior número possível, o mais rápido 

possível. No final contam os materiais e ganha o par que conseguir 

reunir mais marcadores. Numa segunda fase, realizam a mesma 

atividade mas com o pé direito atado ao pé esquerdo do par, e têm de 

deslocar coordenando os movimentos. No final de cada ronda, devem 

discutir qual foi a estratégia utilizada.  

Marcadores 15’ 

 

Coloca-se num saco um conjunto de pauzinhos de madeiras e noutro 

ficam as fichas de dominó. As crianças têm de tentar adivinhar qual o 

saco que tem maior número de peças e justificar. De seguida têm de 

os contar para verificar se acertaram. 

Sacos 

transparentes, 

pauzinhos de 

madeira, fichas de 

dominó 

10’ 

Diálogo Final  
Reflexão sobre a sessão. 

Fila (número de irmão)  
 5’ 



9ª Sessão – 05/ 06/ 12 

Nome da 

Atividade 
Descrição Objetivos específicos Material Duração 

Conversa inicial Recordar a sessão anterior 

Recordar factos 

aprendidos 

anteriormente 

 5’ 

Vamos fazer 

tocar 

Cada criança recebe 4 materiais (e.g:4 bolas, 4 pino) e um conjunto de 

fichas numeradas de 1-5. A cada material é atribuído um valor (bola=5, 

arco=3, pino=2 e marcador=1) que é marcado numa folha de modo que 

todos possam ver. Numa 1ª fase as crianças devem trocar as fichas por 

materiais de modo a reunirem um exemplar de cada.  

Na 2ª fase devem “vender” os materiais de modo a ficarem com o valor 

inicial das fichas (15). A terapeuta vai realizando questões (e.g: quantas 

fichas vais entregar em troca do material e quanto vais receber de volta? 

Qual o material que vale mais, etc.) para que as crianças possam explicar o 

seu raciocínio e ajudem uns aos outros. 

Melhorar a capacidade 

de interpretação de 

problemas; 

Melhorar o cálculo 

matemático. 

Fichas com 

números, bolas, 

pinos, marcadores 

e arcos 

25 

Uma atividade à 

escolha 
Caça ao tesouro, realizada na primeira sessão 

Melhorar a capacidade 

de orientação espacial 

Bolas, pinos, 

cubos, marcadores 

(material de 

ginásio) e lenços 

10’ 

Diálogo Final  
Reflexão sobre a 

sessão.  
 5’ 

 



10ª Sessão – 08/ 06/ 12 

Nome da 

Atividade 
Descrição Objetivos específicos Material Duração 

Conversa inicial Recordar a sessão anterior 
Recordar factos aprendidos 

anteriormente 
 3’ 

Multiplicar e 

dividir pinos 

As crianças, sentadas em círculo, devem “colecionar” pinos seguinte 

as instruções da terapeuta. E.g: ter 3vezes mais do que o colega à 

direita, ter o dobro do colega, etc. 

Dão x pinos à cada criança que deve distribuí-los pelos colegas 

seguindo as instruções, tais como: dar um pino a cada colega, dar 

metade a um colega, distribuir os pinos igualmente entre 2/3 colegas). 

As crianças devem verbalizar sempre a ação e indicar qual foi a 

operação realizada, com ajuda dos colegas, se necessário.  

Melhorar a capacidade de 

interpretação de problemas; 

Melhorar o cálculo 

matemático. 

Pinos pequenos 

(jogos de tabuleiro) 
10’ 

Arcos que 

fazem conta 

Cada criança recebe uma folha com uma conta (e.g: 3+7, 5x3), de 

seguida deve, com ajuda dos colegas, utilizando os materiais do 

ginásio experienciar o exercício antes de indicar o valor da conta. (e.g: 

dispor 3 arcos ao lado de outros 5, saltar para dentro deles contando-

os, para saber o resultado da conta; fazer 3 conjunto de cinco bolas). 

Cada criança deve coordenar a sua atividade mas todos devem 

participar.  

Materiais diversos 

do ginásio, lápis e 

papel 

15’ 

Vamos resolver 

um problema 

Enunciado: “Tinham 20 bolas, colocaram metade no cesto de 

arrumação, de seguida a terapeuta ofereceu-vos 2 bolas cada e 

encontraram 5 bolas. Com quantas ficaram?” As crianças, em grupo, 

devem vivenciar cada passo do enunciado e utilizar os materiais 

Bolas  7’ 



indicados para encontrar a solução. Devem explicar cada passo e qual 

a operação a realizar. 

Diálogo Final  
Reflexão sobre todas as 

realizadas 
 10’ 

 


