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Anexo M – Preenchimento da grelha de observação – perfil 

psicomotor e comportamental (GOPPC) na avaliação inicial e 

final dos casos A e B 
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Faculdade de Motricidade Humana – Universidade Técnica de Lisboa 
Centro de Recursos para a Inclusão da APPDA-LISBOA 

 
 

 
 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO – PERFIL PSICOMOTOR E COMPORTAMENTAL 
(GOPPC) 

 
As seguintes grelhas de observação dizem respeito ao perfil psicomotor e ao 

perfil de comportamento do avaliado. 
O perfil psicomotor pressupõe um sistema de cotação em três níveis de 

desempenho: 
- Sucesso (S): a criança realiza a atividade com sucesso. 
- Emergente (E): a criança realiza parte da atividade necessitando de ajuda ou 

de demonstrações. 
- Falha (F): a criança não realiza a atividade, mesmo com ajuda ou após 

demonstrações. 
A última grelha de avaliação refere-se ao perfil de comportamento e pressupõe 

os seguintes níveis de classificação: 
- Adequado (A): o comportamento da criança é adequado. 
- Ligeiro (L): o comportamento da criança é ligeiramente ou moderadamente 

desadequado. 
- Severo (S): a qualidade, a intensidade e as manifestações do comportamento 

são claramente exageradas e perturbadoras; os comportamentos são bizarros e 
desadaptados sem qualquer equívoco. 

No caso de determinado item não ser cotado, deve ser assinalado através das 
seguintes siglas: 

- Não observado (NO): quando o item não é observado, por motivos diversos. 
- Não verbaliza (NV): a cotar quando a criança não tem comunicação verbal. 
O cabeçalho e os espaços correspondentes à verificação de cada item 

apresentado devem ser preenchidos. Além disso, devem ainda ser adicionadas as 
observações necessárias no respetivo espaço reservado. A descrição detalhada de 
cada item desta grelha de avaliação deve ser consultada durante o seu preenchimento. 

No final, deve proceder-se à realização de um gráfico resumo de cada domínio 
e efetuar-se um descritivo da observação do desempenho da criança, seguida de uma 
análise de resultados. 
 
 
 
 
 
 

Nome: Caso A      

 Escola: EB1/Santos Mattos – Agrupamento Alfornelos 

Responsável pela observação: Sara Carina Fernandes Teixeira 

Data da observação inicial: 29 de Janeiro de 2013 

Data da observação final: 6 de Junho de 2013 
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Perfil psicomotor 

2. Equilibração 

 Avaliação inicial Avaliação final 

Equilíbrio estático S E F Observações S E F Observações 

2.1. Mantém-se em apoio 
retilíneo 

        

2.2. Mantém-se na ponta 
dos pés com os olhos 
abertos (5a) 

        

Mantém-se em apoio 
unipedal com olhos 
abertos (6a) 

        

Mantém-se na ponta dos 
pés com olhos fechados e 
pés juntos (10a) 

- - -  - - -  

Mantém-se em apoio 
unipedal com olhos 
fechados (11a) 

- - -  - - -  

Equilíbrio dinâmico S E F Observações S E F Observações 

Salta a pés juntos no local 
(2a) 

        

Salta a pés juntos para 
baixo (2a) 

        

Salta a pés 
juntos 

Frente         

Lado         

Trás         

Salta barreiras 
a pés juntos 

(3a) 

20 cm         

30 cm         

40 cm         

Salta com um só pé no 
local (6a) 

        

Desloca-se 
com um só pé 

Frente         

Trás         

Anda sobre 
uma linha 

Frente         

Trás         

Atravessa o 
banco sueco 

Frente         

Lado         

Trás         

Atravessa o 
banco sueco 
(trave estreita) 

Frente         

Lado         

Trás         

3. Lateralização 

Dominância lateral S E F Observações S E F Observações 

3.1 Ocular         

3.2 Auditiva         

3.3 Manual         

3.4 Pedal         

4. Noção do corpo 

 S E F Observações S E F Observações 

4.1. Aponta partes do seu 
corpo (3a) 
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4.2. Nomeia partes do 
seu corpo 

        

4.3. Identifica partes do 
corpo do outro 

        

4.4. Monta a figura 
humana 

        

4.5. Reconhece a direita e 
esquerda em si (7a) 

        

4.6. Reconhece a direita e 
esquerda entre objetos 
(8a) 

        

4.7. Reconhece a direita e 
esquerda nos outros (9a) 

        

5. Estruturação espácio-temporal 

Imitação S E F Observações S E F Observações 

5.1. Imita ações do 
quotidiano 

        

5.2. Imita movimentos 
com os membros 
superiores 

        

5.3. Imita movimentos 
com os membros 
inferiores 

        

5.4. Imita movimentos 
combinados (MS – MI) 

        

Organização espácio-
temporal 

S E F Observações S E F Observações 

5.5. Percorre uma 
distância dando o número 
de passos solicitado 

        

5.6. Lança uma bola a um 
alvo, cumprindo o nº de 
vezes que esta deve 
bater no chão 

        

5.7. Estruturação rítmica         

5.8. Adaptação do 
movimento ao ritmo 
rápido e lento e à 
ausência de ritmo 

        

5.9. Representação 
topográfica 

        

6. Praxia global 

Motricidade global S E F Observações S E F Observações 

6.1. Rasteja         

6.2. Gatinha         

6.3. Anda 
coordenadamente para a 
frente 

        

6.4. Corre 
coordenadamente 

        

6.5. Contorna pinos         

Coordenação óculo-
pedal 

S E F Observações S E F Observações 
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6.6. Chuta a bola 
indiscriminadamente 

        

6.7. Chuta a bola 
diretamente para um alvo 

        

6.8. Conduz a bola dentro 
dos limites de uma zona 
definida  

        

6.9. Conduz a bola 
contornando pinos 

        

6.10. Sobe escadas com 
pés alternados (3a) 

        

6.11. Desce escadas com 
pés alternados (4a) 

        

Coordenação óculo-
manual 

S E F Observações S E F Observações 

6.12. Lança uma bola 
indiscriminadamente (1a) 

        

6.13. Apanha 
uma bola 

0,5 m         

1 m         

1,5 m         

2 m         

6.14. Lança 
uma bola a um 
alvo com 2 
mãos 

Por cima         

Por 
baixo 

        

6.15 Lança 
uma bola a um 
alvo com 1 
mão 

Por cima         

Por 
baixo 

        

6.16. Encesta 
uma bola de 
ténis 

0,5 m         

1 m         

1,5 m         

2 m         

6.17. Driblar uma bola no 
local 

        

6.18. Driblar uma bola 
percorrendo uma linha 
reta 

        

6.19. Driblar uma bola 
contornando pinos 

        

7. Competências cognitivas / Noções espaciais 

 S E F Observações S E F Observações 

7.1 Cima/baixo         

7.2. Frente/trás         

7.3. Dentro/fora         

7.4. Grande/pequeno         

7.5. Alto/baixo         

7.6. Longe/perto         

7.7. Identifica cinco cores         

7.8. Associa objetos da 
mesma cor 

        

7.9. Identifica formas 
geométricas 
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Reconhece expressões, 
sentimentos e emoções   

        

 
 
 

Perfil de comportamento 

 Avaliação Inicial Avaliação Final 

1. Relação Interpessoal  A L S A L S 

1.1. Mostra objetos que tem na mão       

1.2. Agarra/escolhe/apanha um objeto e 
mostra-o ao outro 

      

1.3. Reação ao contacto físico       

1.4. Inicia interação social       

1.5. Reação à voz do adulto       

1.6. Contacto visual       

1.7. Afetividade       

1.8. Consciência da presença do outro       

1.9. Cooperação nas atividades       

1.10. Tolerância a interrupções       

1.11. Sabe significado do “Não”       

1.12. Brinca com pares       

1.13. Cumprimenta à chegada e à saída       

1.14. Reciprocidade no jogo       

1.15. Motivação por elogios       

2. Ambiente / Material  A L S A L S 

2.1. Exploração do ambiente       

2.2. Exploração do material       

2.3. Comportamento durante as atividades       

2.4. Capacidade de atenção       

2.5. Motivação por recompensas 
concretas 

      

2.6. Motivação por recompensas 
intrínsecas 

      

2.7. Brinca sozinho adequadamente       

2.8. Aceita mudar de tarefas sem 
dificuldade 

      

2.9. Recorre a tentativa/erro para se 
corrigir 

      

2.10. Trabalha nas tarefas referentes à sua 
idade desenvolvimental com persistência 

      

3. Sensorial  A L S A L S 

3.1. Reação aos sons       

3.2. Reação às cócegas       

3.3. Sensibilidade visual       

3.4. Sensibilidade auditiva       

3.5. Interesse pelas texturas       

3.6. Interesse gustativo       

3.7. Interesse olfativo       

4. Linguagem e Comunicação  A L S A L S 

4.1.Expressa necessidades, desejos e 
preferências 

      

4.2. Jargão ou linguagem idiossincrática       
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4.3. Ecolália diferida       

4.4. Ecolália imediata       

4.5. Utilização de pronomes       

4.6. Inteligibilidade da linguagem       

4.7. Comunicação espontânea       

4.8. Reciprocidade no diálogo       

5. Outros Comportamentos  A L S A L S 

5.1. Comportamentos de autoagressão       

5.2. Comportamentos de heteroagressão       

5.3. Comportamentos de birra/disrupção       

5.4. Comportamentos de autoestimulação 
sexual 

      

5.5. Comportamentos bizarros       

5.6. Gestos estereotipados, movimentos e 
maneirismos motores. 
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Faculdade de Motricidade Humana – Universidade Técnica de Lisboa 

Centro de Recursos para a Inclusão da APPDA-LISBOA 

 

 
 

GRELHA DE OBSERVAÇÃO – PERFIL PSICOMOTOR E COMPORTAMENTAL 
(GOPPC) 

 
As seguintes grelhas de observação dizem respeito ao perfil psicomotor e ao 

perfil de comportamento do avaliado. 
O perfil psicomotor pressupõe um sistema de cotação em três níveis de 

desempenho: 
- Sucesso (S): a criança realiza a atividade com sucesso. 
- Emergente (E): a criança realiza parte da atividade necessitando de ajuda ou 

de demonstrações. 
- Falha (F): a criança não realiza a atividade, mesmo com ajuda ou após 

demonstrações. 
A última grelha de avaliação refere-se ao perfil de comportamento e pressupõe 

os seguintes níveis de classificação: 
- Adequado (A): o comportamento da criança é adequado. 
- Ligeiro (L): o comportamento da criança é ligeiramente ou moderadamente 

desadequado. 
- Severo (S): a qualidade, a intensidade e as manifestações do comportamento 

são claramente exageradas e perturbadoras; os comportamentos são bizarros e 
desadaptados sem qualquer equívoco. 

No caso de determinado item não ser cotado, deve ser assinalado através das 
seguintes siglas: 

- Não observado (NO): quando o item não é observado, por motivos diversos. 
- Não verbaliza (NV): a cotar quando a criança não tem comunicação verbal. 
O cabeçalho e os espaços correspondentes à verificação de cada item 

apresentado devem ser preenchidos. Além disso, devem ainda ser adicionadas as 
observações necessárias no respetivo espaço reservado. A descrição detalhada de 
cada item desta grelha de avaliação deve ser consultada durante o seu preenchimento. 

No final, deve proceder-se à realização de um gráfico resumo de cada domínio 
e efetuar-se um descritivo da observação do desempenho da criança, seguida de uma 
análise de resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome: Caso B      

 Escola: EB1/Santos Mattos – Agrupamento Alfornelos 

Responsável pela observação: Sara Carina Fernandes Teixeira 

Data da observação inicial: 29 de Janeiro de 2013 

Data da observação final: 6 de Junho de 2013 
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Perfil psicomotor 

2. Equilibração 

 Avaliação inicial Avaliação final 

Equilíbrio estático S E F Observações S E F Observações 

2.1. Mantém-se em apoio 
retilíneo 

        

2.2. Mantém-se na ponta 
dos pés com os olhos 
abertos (5a) 

        

Mantém-se em apoio 
unipedal com olhos 
abertos (6a) 

        

Mantém-se na ponta dos 
pés com olhos fechados e 
pés juntos (10a) 

- - -  - - -  

Mantém-se em apoio 
unipedal com olhos 
fechados (11a) 

- - -  - - -  

Equilíbrio dinâmico S E F Observações S E F Observações 

Salta a pés juntos no local 
(2a) 

        

Salta a pés juntos para 
baixo (2a) 

        

Salta a pés 
juntos 

Frente         

Lado         

Trás         

Salta barreiras 
a pés juntos 

(3a) 

20 cm         

30 cm         

40 cm         

Salta com um só pé no 
local (6a) 

        

Desloca-se 
com um só pé 

Frente         

Trás         

Anda sobre 
uma linha 

Frente         

Trás         

Atravessa o 
banco sueco 

Frente         

Lado         

Trás         

Atravessa o 
banco sueco 
(trave estreita) 

Frente         

Lado         

Trás         

3. Lateralização 

Dominância lateral S E F Observações S E F Observações 

3.1 Ocular         

3.2 Auditiva         

3.3 Manual         

3.4 Pedal         

4. Noção do corpo 

 S E F Observações S E F Observações 

4.1. Aponta partes do seu 
corpo (3a) 
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4.2. Nomeia partes do 
seu corpo 

        

4.3. Identifica partes do 
corpo do outro 

        

4.4. Monta a figura 
humana 

        

4.5. Reconhece a direita e 
esquerda em si (7a) 

        

4.6. Reconhece a direita e 
esquerda entre objetos 
(8a) 

        

4.7. Reconhece a direita e 
esquerda nos outros (9a) 

        

5. Estruturação espácio-temporal 

Imitação S E F Observações S E F Observações 

5.1. Imita ações do 
quotidiano 

        

5.2. Imita movimentos 
com os membros 
superiores 

        

5.3. Imita movimentos 
com os membros 
inferiores 

        

5.4. Imita movimentos 
combinados (MS – MI) 

        

Organização espácio-
temporal 

S E F Observações S E F Observações 

5.5. Percorre uma 
distância dando o número 
de passos solicitado 

        

5.6. Lança uma bola a um 
alvo, cumprindo o nº de 
vezes que esta deve 
bater no chão 

        

5.7. Estruturação rítmica         

5.8. Adaptação do 
movimento ao ritmo 
rápido e lento e à 
ausência de ritmo 

        

5.9. Representação 
topográfica 

        

6. Praxia global 

Motricidade global S E F Observações S E F Observações 

6.1. Rasteja         

6.2. Gatinha         

6.3. Anda 
coordenadamente para a 
frente 

        

6.4. Corre 
coordenadamente 

        

6.5. Contorna pinos         

Coordenação óculo-
pedal 

S E F Observações S E F Observações 
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6.6. Chuta a bola 
indiscriminadamente 

        

6.7. Chuta a bola 
diretamente para um alvo 

        

6.8. Conduz a bola dentro 
dos limites de uma zona 
definida  

        

6.9. Conduz a bola 
contornando pinos 

        

6.10. Sobe escadas com 
pés alternados (3a) 

        

6.11. Desce escadas com 
pés alternados (4a) 

        

Coordenação óculo-
manual 

S E F Observações S E F Observações 

6.12. Lança uma bola 
indiscriminadamente (1a) 

        

6.13. Apanha 
uma bola 

0,5 m         

1 m         

1,5 m         

2 m         

6.14. Lança 
uma bola a um 
alvo com 2 
mãos 

Por cima         

Por 
baixo 

        

6.15 Lança 
uma bola a um 
alvo com 1 
mão 

Por cima         

Por 
baixo 

        

6.16. Encesta 
uma bola de 
ténis 

0,5 m         

1 m         

1,5 m         

2 m         

6.17. Driblar uma bola no 
local 

        

6.18. Driblar uma bola 
percorrendo uma linha 
reta 

        

6.19. Driblar uma bola 
contornando pinos 

        

7. Competências cognitivas / Noções espaciais 

 S E F Observações S E F Observações 

7.1 Cima/baixo         

7.2. Frente/trás         

7.3. Dentro/fora         

7.4. Grande/pequeno         

7.5. Alto/baixo         

7.6. Longe/perto         

7.7. Identifica cinco cores         

7.8. Associa objetos da 
mesma cor 

        

7.9. Identifica formas 
geométricas 
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Reconhece expressões, 
sentimentos e emoções   

        

 
 
 
 
 

Perfil de comportamento 

 Avaliação Inicial Avaliação Final 

1. Relação Interpessoal  A L S A L S 

1.1. Mostra objetos que tem na mão       

1.2. Agarra/escolhe/apanha um objeto e 
mostra-o ao outro 

      

1.3. Reação ao contacto físico       

1.4. Inicia interação social       

1.5. Reação à voz do adulto       

1.6. Contacto visual       

1.7. Afetividade       

1.8. Consciência da presença do outro       

1.9. Cooperação nas atividades       

1.10. Tolerância a interrupções       

1.11. Sabe significado do “Não”       

1.12. Brinca com pares       

1.13. Cumprimenta à chegada e à saída       

1.14. Reciprocidade no jogo       

1.15. Motivação por elogios       

2. Ambiente / Material  A L S A L S 

2.1. Exploração do ambiente       

2.2. Exploração do material       

2.3. Comportamento durante as atividades       

2.4. Capacidade de atenção       

2.5. Motivação por recompensas 
concretas 

      

2.6. Motivação por recompensas 
intrínsecas 

      

2.7. Brinca sozinho adequadamente       

2.8. Aceita mudar de tarefas sem 
dificuldade 

      

2.9. Recorre a tentativa/erro para se 
corrigir 

      

2.10. Trabalha nas tarefas referentes à sua 
idade desenvolvimental com persistência 

      

3. Sensorial  A L S A L S 

3.1. Reação aos sons       

3.2. Reação às cócegas       

3.3. Sensibilidade visual       

3.4. Sensibilidade auditiva       

3.5. Interesse pelas texturas       

3.6. Interesse gustativo       

3.7. Interesse olfativo       

4. Linguagem e Comunicação  A L S A L S 
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4.1.Expressa necessidades, desejos e 
preferências 

      

4.2. Jargão ou linguagem idiossincrática       

4.3. Ecolália diferida       

4.4. Ecolália imediata       

4.5. Utilização de pronomes       

4.6. Inteligibilidade da linguagem       

4.7. Comunicação espontânea       

4.8. Reciprocidade no diálogo       

5. Outros Comportamentos  A L S A L S 

5.1. Comportamentos de autoagressão       

5.2. Comportamentos de heteroagressão       

5.3. Comportamentos de birra/disrupção       

5.4. Comportamentos de autoestimulação 
sexual 

      

5.5. Comportamentos bizarros       

5.6. Gestos estereotipados, movimentos e 
maneirismos motores. 

      

 
 
 


