
  

 
 

Novo plano de objetivos do Roberto dividido por áreas do desenvolvimento e respetivos objetivos específicos e comportamentais, assim como as aquisições 

MOTRICIDADE GLOBAL 

Objetivos específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Melhorar o equilíbrio estático -Manter-se em apoio unipedal durante 3 segundos  

Melhorar o equilíbrio dinâmico 

-Ao longo da marcha passar sobre obstáculos, de 10 cm de altura, sem lhes tocar e sem apoio  

-A partir da posição ortostática, ajoelhar-se no solo e voltar à posição inicial, sem apoio das 
suas mãos 

 

-Dar 5 passos para trás, com tronco direito e numa linha reta  

-Subir as escadas alternando os membros inferiores, com apoio no corrimão   

-Andar sobre linha reta traçada no solo, de 1,5 metros de cumprimentos, colocando um pé à 
frente do outro 

 

-Saltar levantando os dois pés, sem chamada e receção a dois pés obrigatória  

Desenvolver a Coordenação óculo-
manual e óculo-pedal 

-Lançar uma bola em direção a um cesto (20 cm de Ø) a uma distância de 1 metro.  

-Agarrar uma bola de 20 cm de  que lhe é lançada à distância de 50 cm, em direção ao seu 
peito, fletindo os 2 braços contra o peito (a criança poderá estar sentada ou em pé) 

 

-Após iniciar corrida, pontapear uma bola, a mais de 50 cm para a frente, movendo a perna de 
trás para a frente 

 

 

MOTRICIDADE FINA 

Objetivos específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Melhorar o desempenho em jogos de 
encaixes e puzzles 

-Montar puzzles de 10 a 12 peças durante o período de 2 minutos  

-Completar jogos de encaixes, com 10 a 12 peças, em 1 minuto  

Desenvolver o desenho, com pega 
trípode do lápis 

-Copiar/desenhar círculo fechado com linha contínua  

-Copiar/desenhar quadrado, com 4 vértices bem definidos  

-Colorir figuras grandes (5 cm de lado), com preenchimento total, suscetível de alguns desvios 
dos contornos 

 

-Desenhar 3 algarismos, através do contorno de tracejados e com pouco auxílio físico  

-Escrever o primeiro nome através do contorno de tracejados e com pouco auxílio físico  



  

 
 

  

 

 

 

 
-Desenhar figura humana com cabeça, elementos do rosto e 5 elementos do corpo 

reconhecíveis, com algumas dicas verbais 
 

 

AUTONOMIA 

Objetivos Específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Melhorar o desempenho em atividades 
de vida diária (e.g. alimentação, higiene e 

vestuário) 

-Despir roupa com fechos e botões grandes e fáceis, com indicações verbais  

-Vestir roupa com fechos e botões grandes e fáceis, com indicações verbais  

-Ensaboar o corpo e colocar o champô, no banho, com alguma ajuda para dosear a quantidade 
de sabonete e champô 

 

-Ajudar a pôr a mesa, após lhe ter sido dado o material necessário para o fazer  

-Utilizar faca e garfo à mesa, com a faca para empurrar a comida  

 

LINGUAGEM 

Objetivos Específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Desenvolver o reconhecimento de letras 

-Conhecer e nomear as letras do seu nome, ordenando-as de forma a construir o seu nome  

-Conhecer e nomear mais 5 letras para além das do seu nome (inicias de outros objetos 
comuns no dia a dia), quando lhe é mostrada a palavra associada à imagem 

 



  

 
 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO SOCIAL 

Objetivos específicos Objetivos Comportamentais Adquirido a 

Desenvolver noção de regra 

-Colaborar nas tarefas que lhe são propostas no contexto de sala de aula, casa ou sessão, 
desempenhando-as com as regras propostas 

 

-Extinguir repetição excessiva de palavras ou frases quando é repreendido ou está envolvido 
numa atividade em grupo 

 

 

COGNIÇÃO 

Objetivos específicos Objetivos Comportamentais Adquirido a 

Melhorar o conhecimento das cores -Conhecer e nomear 10 cores diferentes  

-Melhorar a noção do corpo 

-Saber o número de dedos de cada uma das mãos, assim como das duas mãos em conjunto, 
sem contar e quando lhe é perguntado 

 

-Distinguir lado esquerdo e direito do corpo em diversas situações (olhos, membros inferiores e 
superiores, orelhas, mãos, entre outros) 

 

Desenvolver a noção de quantidade 
-quantificar 20 objetos colocados sobre a mesa, em apenas uma tentativa  

-Associar a um conjunto de imagens o objetos (até 5) o número ao que corresponde a sua 
quantidade 

 

Melhorar a memória a longo e a curto 
prazo 

-Reproduzir parte de uma história que lhe é contada, com recurso a imagens  

-Recordar e organizar partes ou atividades concretizadas ao longo do dia, representadas por 
imagens 

 

-Repetir sequências de 5 elementos (algarismos ou letras)  

Melhorar a capacidade de atenção e 
concentração 

-Reproduzir padrões simples através de observação de um modelo, com 3 cores diferentes e até 
nove elementos 

 

-Completar sequências de figuras geométricas (até 3 elementos distintos, e.g. ●▲■●▲■ __ )  

Melhorar a distinção de opostos 
-Distinguir e nomear objetos mais pesados ou mais leves, com ou sem contato direto com os 

objetos 
 


