
 

 
 

Novo plano de objetivos da Madalena dividido por áreas de desenvolvimento e respetivos objetivos específicos e comportamentais, assim como registo de 
aquisições 

MOTRICIDADE GLOBAL 

Objetivos específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Melhorar o equilíbrio estático -Manter-se em apoio unipedal, durante 5 segundos, com apoio na barra horizontal  

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 

 

-A partir da posição ortostática, subir e descer um degrau de 7 cm, sem apoio  

-Subir escadas, com alternância de membros inferiores, sem apoio no corrimão  

-Descer escadas, com alternância de membros inferiores, com apoio no corrimão  

-Dar 5 passos para trás, com tronco direito e numa linha reta, suscetível de ligeiros desvios  

-correr no espaço incluindo a fase de salto em pelo menos 5 de cada 7 passos efetuados  

Desenvolver a Coordenação óculo-
manual e óculo-pedal 

-Lançar uma bola média (15 cm de ), à distância de 50 cm, com direção a um cesto ou alvo 
desenhado na parede, movendo o braço de trás para a frente, com rotação do ombro  

 

-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) 

 

-Pontapear uma bola a 1 metro de distância, movendo o membro inferior de trás para a frente, 
partindo de uma posição ortostática  

 

AUTONOMIA 

Objetivos Específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Melhorar as capacidades em atividades 
de vida diária simples (vestuário, 

alimentação e higiene) 

-Despir roupa com fechos e botões grandes, com ajuda física (e.g. meias e collants), podendo 
estar sentada ou apiada para o fazer, com indicações verbais 

 

-Lavar a cara e as mãos, com água e sabão, sem ajuda  

-Descalçar sapatos e meias, sem ajuda física e com indicações verbais  

-Proceder à higiene pessoal após utilizar a casa de banho para urinar ou defecar, com indicações 
verbais/ supervisão   

 



 

 
 

 

  

 

 

 

MOTRICIDADE FINA 

Objetivos específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Melhorar o desempenho em jogos de 
encaixes e puzzles 

-Realizar jogos de placas com encaixes, com 6 peças de pega fina, ao longo de 30 segundos  

-Construir puzzles de 6 a 12 peças, durante 1 minuto  

Desenvolver o desenho, com pega 
trípode do lápis 

-Copiar/desenhar um círculo fechado, com linha regular  

-Copiar/desenhar quadrado, com linhas paralelas e perpendiculares bem definidas  

-Colorir figuras grandes (5 cm de lado), sem preenchimento total, podendo sair dos contornos  

-Desenhar/copiar esboço de figura humana com cabeça e 3 elementos reconhecíveis  

Melhorar a manipulação fina de objetos 

-Construir ou imitar construções como escadas (8 ou mais cubos), pontes (3 cubos) e outras 
construções simples com cubos e blocos de encaixe de 3 cm de lado 

 

-Enfiar 6 contas, de 2 cm de lado, num cordel, ao longo de 1 minuto, com incentivo verbal  

LINGUAGEM 

Objetivos específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Melhorar o reconhecimento de letras e 
algarismos 

-Conhecer, nomear e ordenar as letras constituintes do seu nome  

-Conhecer e nomear todos os algarismos do 1 ao 20  

Melhorar capacidade de resposta a 
questões simples (linguagem 

compreensiva) 

-Repetir frases com 16 silabas, sem necessidade de repetição da frase desejada  

-Responder a questões relacionadas com atividades realizadas ao longo da semana (e.g. “O que 
fizeste de diferente durante a semana? Entre outras.) 

 



 

 
 

 

 

 

COMPORTAMENTO SOCIAL 

Objetivos específicos Objetivos Comportamentais Adquirido a 

Diminuir o uso de babete nos diversos 
contextos (Escola, casa e serviços…) 

-Tomar consciência da queda de saliva da boca, limpando-a com a utilização de um lenço  

Desenvolver significado de 
dinheiro/moeda 

-Reconhecer 2 moedas diferentes e perceber o significado do valor (qual vale menos ou mais)  

-Desenvolver a capacidade de 
localização espacial 

-Dizer 2 a 3 elementos da sua morada quando perguntado  

COGNIÇÃO 

Objetivos específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Desenvolver a capacidade de distinção 
de esquerda e direita 

-Identificar e distinguir direita e esquerda no espaço e nas diversas partes do corpo (mãos, pés, 
pernas, braços, olho, orelhas, entre outros) em frente ao espelho ou não 

 
 

Melhorar a memória a longo e a curto 
prazo 

-Reproduzir uma história que lhe foi contada com recurso a 3 ou 4 imagens  

-Repetir sequências de 5 elementos (algarismos ou letras)  

Desenvolver a distinção de opostos 
-Distinguir rápido e devagar, associado a determinados objetos conhecidos (qual anda mais 

rápido carro ou avião?, p.e.) 
 

Melhorar o reconhecimento das cores -Saber distinguir e nomear 10 cores com ou sem a presença de objetos da cor  

Melhorar a noção do corpo 
-Nomear 10 partes do corpo, distinguindo esquerda e direita, em frente ao espelho  

-Saber o número de dedos de cada mão e das duas em conjunto, sem quantificar  

Promover a atenção e concentração -Procurar e apontar entre diversas imagens (conjuntos de 9 imagens) um elemento solicitado  

Desenvolver a noção de quantidade 

-Quantificar 30 objetos, numa única tentativa  

-Quantificar 5 objetos ou figuras pertencentes a uma imagem, contando em voz alta, e 
associando-os ao número 

 

 


