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Descrição do instrumento de avaliação 
 
Perfil psicomotor 
1. Tonicidade 
Material: nenhum 
Procedimento: verificar na criança o nível de extensibilidade dos membros superiores e 
inferiores (maior comprimento possível que se pode imprimir num músculo afastando as 
suas inserções), a passividade (capacidade de relaxação passiva dos membros e 
extremidades perante mobilizações e oscilações induzidas pelo observador) e a 
paratonia (resistência involuntária durante o movimento passivo). 
Cotação: - Hipotónico: criança com um maior nível de extensibilidade, uma maior 
passividade e que não oferece resistência aos movimentos passivos; 
- Eutónico: criança com adequados níveis de extensibilidade, passividade e paratonia; 
- Hipertónico: criança com menores níveis de extensibilidade, com maior rigidez 
muscular e que oferece resistência aos movimentos passivos. 
 
2. Equilibração 
2.1. Equilíbrio estático 
Material: nenhum 
Procedimento: no apoio retilíneo, pede-se à criança que ponha as mãos nos quadris e 
coloque um pé no prolongamento exato do outro, estabelecendo o contacto com o 
calcanhar de um pé com a ponta do contrário. Na manutenção do equilíbrio da ponta 
dos pés, a criança deve colocar os pés juntos e manter-se em equilíbrio no terço anterior 
dos mesmos. No equilíbrio unipedal, a criança deve colocar as mãos nos quadris e 
elevar um pé, permanecendo nessa posição. 
Cotação: - Sucesso: mantém-se em equilíbrio estático (apoio retilíneo, ponta dos pés e 
apoio unipedal) durante pelo menos 10 segundos, revelando um bom controlo postural; 
admitem-se alguns ajustamentos posturais; 
- Emergente: mantém-se em equilíbrio entre 2-10 segundos, revelando dificuldades de 
controlo e disfunções vestibulares; frequentes movimentos associados; 
- Falha: fica menos de 2 segundos em equilíbrio ou não realiza tentativas para efetuar 
a prova. 
 
2.2. Salta a pés juntos em altura 
Material: nenhum 
Procedimentos: mostre como é que saltamos a pés juntos. Indique à criança que ela 
deve fazer o mesmo. Pode cotar-se como “Sucesso” se a criança salta a pés juntos em 
algum outro momento do teste. 
Cotação: - Sucesso: salta a pés juntos (os dois pés devem deixar o solo no mesmo 
instante); 
- Emergente: tenta sem sucesso saltar a pés juntos (dobra os joelhos mas sem deixar o 
solo, salta sobre um pé ou aterra sobre um pé); 
- Falha: não tenta saltar. 
 
2.3. Salta a pés juntos para baixo 
Material: banco 
Procedimento: colocar a criança em cima de uma plataforma estável com cerca de 20 
cm de altura e dizer “salta para o chão a pés juntos”. 
Cotação: - Sucesso: salta sem ajuda e com os dois pés ao mesmo tempo; 
- Emergente: salta sem ajuda, mas inicia o salto a um pé e receciona com os dois ou 
inicia com dois pés mas desequilibra-se na receção ao solo; 
- Falha: necessita de ajuda para descer. 
 
2.4. Salta barreiras a pés juntos 
Material: barreira com 20 cm / 30 cm/ 40 cm de altura 
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Procedimento: demonstrar à criança como saltar uma barreira usando a chamada a pés 
juntos. Dizer “salta por cima como eu fiz”. 
Cotação: - Sucesso: salta por cima da barreira sem tropeçar, usando chamada e 
receção a pés juntos, sem ajuda física; 
- Emergente: salta por cima da barreira a pés juntos com ajuda física ou salta sem 
tropeçar usando chamada e receção a um pé; 
- Falha: dá um passo por cima ou salta mas permanece no mesmo lado. 
 
2.5. Salta com um pé no local 
Material: nenhum 
Procedimentos: mostre como é que saltamos com um pé no local. Indique à criança que 
ela deve fazer o mesmo. Pode cotar-se como “Sucesso” se a criança salta apenas com 
um pé no mesmo local em algum outro momento do teste. 
Cotação: - Sucesso: salta só com um pé no mesmo local; 
- Emergente: tenta saltar apenas com um pé, mas sem sucesso; 
- Falha: não tenta saltar. 
 
2.6. Salta a pés juntos 
Material: linha traçada no chão (3 m) 
Procedimento: mostre como é que saltamos a pés juntos. Indique à criança que ela deve 
fazer o mesmo ao longo de uma linha e, depois, peça-lhe que faça o mesmo para trás 
e de lado. 
Cotação: - Sucesso: desloca-se na linha, dando 5 saltos pés juntos de seguida; 
- Emergente: desloca-se na linha saltando pelo menos uma vez a pés juntos; 
- Falha: salta no mesmo sítio ou não consegue saltar. 
 
2.7. Salta em apoio unipedal 
Material: linha traçada no chão (3m) 
Procedimento: mostre como é que saltamos ao pé-coxinho. Indique à criança que ela 
deve fazer o mesmo, ao longo de uma linha. De seguida, peça à criança que faça o 
mesmo, mas com o outro pé e, depois, para trás. 
Cotação: - Sucesso: desloca-se na linha, dando 5 saltos ao pé-coxinho de seguida; 
- Emergente: desloca-se na linha saltando pelo menos uma vez ao pé-coxinho para a 
frente/trás; 
- Falha: salta no mesmo sítio ou não consegue saltar. 
 
2.8. Atravessa o banco sueco 
Material: banco sueco 
Procedimento: a criança deve atravessar o banco sueco para a frente, para trás, para o 
lado direito e para o lado esquerdo, permanecendo sempre com as mãos nos quadris. 
Cotação: - Sucesso: evolui para a frente, trás e de lado na trave sem necessitar de 
qualquer reequilibração ou ajuda física; 
- Emergente: evolui para a frente, trás e de lado na trave com algumas reequilibrações 
e necessitando, por vezes, de ajuda física ou de ser reorientado; 
- Falha: não evolui para a frente, trás e de lado na trave ou necessita, constantemente, 
de ajuda física ou de ser orientado no que respeita à forma de andar sobre a trave. 
 
2.9. Anda sobre uma linha 
Material: linha traçada no chão. 
Procedimento: a criança deve evoluir no solo, permanecendo sempre sobre uma linha 
reta de 3 m de comprimento e com as mãos nos quadris. 
Cotação: - Sucesso: anda em cima da linha, dando 5 passos, sem necessitar de ajuda 
física; 
- Emergente: anda em cima da linha, dando pelo menos um passo sem sair da mesma; 
- Falha: não realiza a tarefa. 
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2.9. Realiza uma marcha controlada 
Material: Linha traçada no chão. 
Procedimento: A criança deve evoluir no solo em cima de uma linha reta com 3m de 
comprimento, de modo que o calcanhar de um pé toque na ponta do pé contrário, 
permanecendo sempre com as mãos nos quadris. 
Cotação: - Sucesso: Desloca-se na linha, dando 5 passos com o calcanhar a tocar na 
ponta do outro pé; 
- Emergente: Desloca-se na linha, dando pelo menos dois passos com o calcanhar a 
tocar na ponta do outro pé; 
- Falha: Fica no mesmo local ou não consegue andar em marcha controlada. 
 
3. Lateralização 
3.1. Lateralização ocular 
Material: folha de papel e tesoura 
Procedimento: pede-se à criança para olhar primeiro através de um tubo/canudo de 
papel e depois através de um buraco feito no centro de uma folha de papel normal. 
Deve-se verificar se a criança manifesta preferência ocular ou se, pelo contrário, utiliza 
mais determinado olho ou leva o objeto de um olho ao outro. 
Cotação: - Sucesso: manifesta uma clara lateralização ocular (olha sempre com o 
mesmo olho); 
- Emergente: manifesta um início de lateralização ocular (escolhe um olho com maior 
frequência); 
- Falha: não manifesta qualquer preferência ocular. 
 
3.2. Lateralização auditiva 
Material: relógio e telefone 
Procedimento: pede-se à criança que pegue no relógio para o ouvir e para simular 
atender o telefone. Deve-se verificar se a criança manifesta preferência auditiva ou se, 
pelo contrário, utiliza mais determinado ouvido ou muda o objeto de uma orelha para a 
outra. 
Cotação: - Sucesso: manifesta uma clara lateralização auditiva (ouve sempre pelo 
mesmo ouvido); 
- Emergente: manifesta um início de lateralização auditiva (escolhe um ouvido com 
maior frequência); 
- Falha: não manifesta qualquer preferência auditiva. 
 
3.3. Lateralização manual 
Material: folha e lápis. 
Procedimento: pede-se à criança que pegue num lápis para desenhar numa folha de 
papel. Observe com que mão a criança pega no lápis e qual utiliza para desenhar. 
Cotação: - Sucesso: lateralização clara da mão dominante; 
- Emergente: manifesta um início de lateralização manual (escolhe uma mão com maior 
frequência); 
- Falha: não manifesta qualquer preferência manual. 
 
3.4. Lateralização pedal 
Material: bola 
Procedimento: pede-se à criança que pontapeie uma bola. Pode também observar-se o 
pé que a criança usa primeiro para subir escadas. 
Cotação: - Sucesso: lateralização clara do pé; 
- Emergente: manifesta um início de lateralização pedal (escolhe um pé com maior 
frequência); 
- Falha: não manifesta qualquer preferência pedal. 
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4. Noção do corpo 
4.1. Aponta partes do seu corpo 
Material: nenhum 
Procedimento: sem fazer qualquer gesto, peça à criança para mostrar os seus braços, 
mãos, pernas, pés, barriga, olhos, nariz, boca, orelhas, cabelos, testa, bochechas, 
dentes, pescoço, queixo, costas, joelhos, calcanhares, unhas, ombros e cotovelos. 
Cotação: - Sucesso: indica ou toca pelo menos 10 partes do corpo; 
- Emergente: indica ou toca pelo menos uma parte do corpo; 
- Falha: não mostra qualquer parte do corpo corretamente. 
 
4.2. Nomeia partes do seu corpo 
Material: nenhum 
Procedimento: toque em várias partes do corpo da criança e peça-lhe que as nomeie 
(braços, mãos, pernas, pés, barriga, olhos, nariz, boca, orelhas, cabelos, testa, 
bochechas, dentes, pescoço, queixo, costas, joelhos, calcanhares, unhas, ombros e 
cotovelos). 
Cotação: - Sucesso: nomeia corretamente pelo menos 10 partes do corpo; 
- Emergente: nomeia pelo menos uma parte do corpo; 
- Falha: não nomeia qualquer parte do corpo corretamente. 
 
4.3. Identifica partes do corpo do outro 
Material: boneco 
Procedimentos: peça à criança para apontar com o dedo ou tocar nos olhos, nariz, 
orelha, boca, braços, mãos, pernas, pés e barriga do observador. 
Cotação: - Sucesso: mostra ou toca em pelo menos 3 partes do corpo; 
- Emergente: mostra ou toca em pelo menos uma parte do corpo, ou estende o dedo 
(na direção da cara, para os olhos), ou designa de cada vez a mesma parte do corpo 
(mostra sempre os olhos), na condição de que aquilo que a criança mostra seja uma 
das partes do corpo pedidas; 
- Falha: não mostra ou aponta qualquer parte do corpo corretamente. 
 
4.4. Monta a figura humana (junta peças com partes do corpo) 
Material: peças com partes do corpo (cabeça, tronco, braços, mãos, pernas e pés) 
Procedimentos: mostre à criança partes do corpo de um boneco. De seguida, diga à 
criança: “Podes fazer um boneco?”. Se, após um intervalo razoável, a criança mostra 
dificuldades em compreender a atividade, faça uma demonstração com todos os 
bocados. Depois volte a tirar os bocados e deixe a criança tentar de novo a atividade. 
Se, quando a criança acabou, não foram utilizadas todas as peças, mostre-lhe as 
restantes partes e peça-lhe para acabar. 
Cotação: - Sucesso: reconstitui o boneco sem necessitar de uma demonstração e sem 
falhas; 
- Emergente: reconstitui parcialmente o boneco ou necessita de uma demonstração ou 
de uma base com o contorno do desenho original para efetuar a atividade corretamente; 
- Falha: comete erros mesmo com o suporte do contorno do boneco, ou não tenta fazê-
lo (empilha os bocados, coloca-os ao acaso sobre o suporte, ou faz uma forma que não 
se assemelha em nada a um rapaz). 
 
4.5. Reconhece a direita e esquerda em si 
Material: Nenhum 
Procedimento: Peça à criança que mexa ou aponte os seus braços, pernas, pés, olhos, 
orelhas, direitos e esquerdos, bem como que indique verbalmente se o local em que foi 
tocada foi do lado direito ou esquerdo. 
Cotação: - Sucesso: Mostra distinguir a direita e esquerda em si próprio; 
- Emergente: Nem sempre mostra distinguir a direita da esquerda em si próprio; 
- Falha: Não responde ou não distingue e direita e esquerda em si próprio. 



91 
 

4.6. Reconhece a direita e esquerda entre objetos 
Material: Cadeira e objetos 
Procedimento: Peça à criança que coloque determinado objeto do lado direito e 
esquerdo de uma cadeira. 
Cotação: - Sucesso: Mostra ser capaz de distinguir a direita e esquerda entre objetos; 
- Emergente: Nem sempre mostra distinguir a direita da esquerda entre objetos; 
- Falha: Não responde ou não distingue e direita e esquerda entre objetos. 
 
4.7. Reconhece a direita e esquerda nos outros 
Material: Nenhum. 
Procedimento: Peça à criança que indique, no observador, a sua direita e esquerda. 
Cotação: - Sucesso: Mostra ser capaz de distinguir a direita e esquerda nos outros; 
- Emergente: Nem sempre mostra distinguir a direita da esquerda nos outros; 
- Falha: Não responde ou não distingue e direita e esquerda nos outros. 
 
5. Estruturação espácio-temporal / imitação 
5.1. Imita ações do quotidiano 
Material: nenhum 
Procedimento: diga à criança: “Vê o que eu faço e faz a mesma coisa que eu”. Faça 
movimentos do dia-a-dia (comer, dormir, lavar os dentes). 
Cotação: - Sucesso: imita pelo menos 3 ações; 
- Emergente: imita pelo menos 1 ação; 
- Falha: não imita qualquer ação. 
 
5.2. Imita movimentos com os membros superiores 
Material: nenhum 
Procedimento: obtenha a atenção da criança (“Olha o que eu estou a fazer”). Faça 
gestos distintos e simples e, após cada movimento, indique à criança que ela deve fazer 
igual. 
Os gestos simples a imitar são os seguintes: 
Com as mãos – mãos abertas viradas para o sujeito, idem, com os punhos fechados; 
mão esquerda aberta, mão direita fechada, posição inversa; mão esquerda vertical, mão 
direita horizontal, formando um ângulo reto, posição inversa; mão direita sobre a mão 
esquerda, posição inversa; as mãos são paralelas;  
Com os braços – braço esquerdo estendido para a esquerda, para a horizontal, mão 
aberta, idem, do lado direito; braço esquerdo levantado na vertical, idem, do lado direito; 
braço esquerdo levantado na vertical, braço direito esticado para a direita, posição 
inversa; braço esquerdo estendido em linha reta para a frente braço direito estendido na 
vertical, posição inversa; os dois braços abertos inclinados obliquamente. 
Cotação: - Sucesso: imita corretamente pelo menos metade dos gestos, sendo que tenta 
imitar, mesmo que parcialmente os outros; 
- Emergente: imita corretamente menos de metade dos gestos, sendo que os outros são 
imitados parcialmente ou não são imitados; 
- Falha: não tenta imitar nenhum dos gestos. 
 
5.3. Imita movimentos com os membros inferiores 
Material: nenhum 
Procedimento: obtenha a atenção da criança (“Olha o que eu estou a fazer”). Faça 
gestos distintos e simples e, após cada movimento, indique à criança que ela deve fazer 
igual. 
Os gestos simples a imitar são os seguintes: 
Com os pés – pé esquerdo direcionado para a esquerda, pé direita para a frente, posição 
inversa; pé esquerdo em pontas, pé direito todo apoiado no chão, posição inversa; pé 
esquerdo apoiado no chão com o calcanhar, pé direito todo apoiado no chão, posição 
inversa; pé esquerdo sobre o pé direito, posição inversa;   
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Com as pernas – braço esquerdo estendido para a esquerda, para a horizontal, mão 
aberta, idem, do lado direito; braço esquerdo levantado na vertical, idem, do lado direito; 
braço esquerdo levantado na vertical, braço direito esticado para a direita, posição 
inversa; braço esquerdo estendido em linha reta para a frente braço direito estendido na 
vertical, posição inversa; os dois braços abertos inclinados obliquamente. 
Cotação: - Sucesso: imita corretamente pelo menos metade dos gestos, sendo que tenta 
imitar, mesmo que parcialmente os outros; 
- Emergente: imita corretamente menos de metade dos gestos, sendo que os outros são 
imitados parcialmente ou não são imitados; 
- Falha: não tenta imitar nenhum dos gestos. 
 
5.4. Imita movimentos combinados (membro superior e membro inferior) 
Material: nenhum 
Procedimento: obtenha a atenção da criança (“Olha o que eu estou a fazer”). Faça 
gestos complexos se indique à criança que ela deve fazer igual. 
Os gestos complexos a imitar são os seguintes: 
- De pé, sobre a perna direita, perna esquerda fletida, braço direito estendido na vertical, 
braço esquerdo estendido horizontalmente para a esquerda; 
- De pé, perna direita cruzada na frente da perna esquerda, braço direito esticado na 
horizontal, mão à altura do externo, braço esquerdo estendido para a esquerda na 
horizontal; 
- De pé, pernas afastadas, o braço direito estendido horizontalmente para a direita, 
braço esquerdo ao longo do corpo, cabeça voltada para a esquerda, tronco fixo. 
Cotação: - Sucesso: Imita pelo menos um dos gestos complexos na sua totalidade, 
sendo os outros imitados parcialmente; 
- Emergente: Tenta imitar todos os gestos, mas não é capaz de imitar nenhum na sua 
totalidade; 
- Falha: Não tenta imitar nenhum dos gestos; tenta imitar os gestos, mas não o faz na 
sua totalidade e, na maioria, não imita corretamente. 
 
5.6. Lança uma bola a um alvo, cumprindo o número de vezes que a bola deve 
bater no chão 
Material: bola 
Procedimento: coloque-se à frente de criança e peça-lhe que lhe atire a bola, batendo 
com ela no chão um determinado número de vezes (1 e 2). Se, necessário, demonstre, 
iniciando um jogo de passes de bola. 
Cotação: - Sucesso: faz a bola bater no chão o número de vezes pedido, em mais de 
metade das vezes. 
- Emergente: faz a bola bater no chão o número de vezes pedido, pelo menos uma vez. 
- Falha: não atira a bola ao chão ou na direção do observador; nunca cumpre o número 
de vezes solicitado. 
 
5.7. Estruturação Rítmica 
Material: nenhum 
Procedimento: pede-se à criança que oiça com muita atenção a sequência de 
batimentos apresentada pelo observador, devendo em seguida sugerir-lhe que 
reproduza exatamente a mesma estrutura e o mesmo número de batimentos. O 
observador deve reproduzir pelo menos quatro estruturas rítmicas diferentes. 
Cotação: - Sucesso: reproduz pelo menos três das estruturas com estrutura rítmica e o 
número de batimentos preciso; 
- Emergente: reproduz uma das estruturas, revelando nítidas distorções percetivo-
auditivas; 
- Falha: não reproduz nenhuma das estruturas. 
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5.8. Adaptação do movimento ao ritmo rápido e lento e à ausência de ritmo 
Material: música 
Procedimento: peça à criança que se desloque consoante o ritmo (rápido ou lento) da 
música ou o batimento ritmado (palmas) que o observador realiza. Verifique também se 
a criança para na ausência desse som. 
Cotação: - Sucesso: adapta o seu movimento ao ritmo ou à ausência deste; 
- Emergente: nem sempre adapta o seu movimento ao ritmo ou à ausência deste, 
necessitando de demonstração; 
- Falha: não adapta o seu movimento ao ritmo ou à ausência deste, nem com 
demonstração. 
 
5.9. Representação topográfica 
Material: folha e lápis 
Procedimento: apresenta-se à criança uma folha com o contorno da sala já previamente 
desenhado, sendo-lhe explicado que terá de desenhar dentro dele os objetos que estão 
na sala, nos respetivos locais. No caso de a criança não ser capaz de desenhar de 
imediato a sala, o observador pode realizar uma demonstração, devendo de seguida 
alterar o local dos objetos, dar uma nova folha à criança e pedir-lhe que realize, desta 
vez sozinha, a representação da sala em que se encontra. 
Cotação: - Sucesso: faz o levantamento topográfico da sala, desenhando os objetos da 
mesma num local aproximado; 
- Emergente: faz o levantamento topográfico da sala, mas desenha os objetos num local 
incorreto, necessita de demonstração prévia ou apenas o faz corretamente colocando 
objetos representativas dos elementos da sala num esquema previamente desenhado 
da sala; 
- Falha: não consegue fazer o levantamento topográfico da sala, nem desenhando nem 
colocando as imagens no local correto. 
 
6. Praxia global 
6.1. Rasteja 
Material: colchão 
Procedimento: o observador senta-se em cima do colchão ao lado da criança e diz: 
“Deita-te no colchão e rasteja, como fazem as cobras (ou outro animal rastejante) ”. Se 
for necessário, demonstrar. 
Cotação: - Sucesso: rasteja com movimentos coordenados, alternando os movimentos 
dos braços e das pernas, num padrão integrado, coordenado e suave; 
- Emergente: rasteja, puxando o corpo para a frente com os braços, sem utilizar as 
pernas, ou se as utiliza fá-lo com movimentos descoordenados; 
- Falha: não rasteja. 
 
6.2. Gatinha 
Material: nenhum 
Procedimento: peça para a criança imitar um gato, ou outro animal que ande com as 
quatro patas no chão. Se for necessário, demonstre primeiro e faça com ela. 
Cotação: - Sucesso: utiliza as mãos e os joelhos, de forma coordenada, para gatinhar; 
- Emergente: utiliza as mãos e os joelhos, mas de uma forma descoordenada; 
- Falha: não tenta ou não utiliza as mãos e os joelhos para gatinhar. 
 
6.3. Anda coordenadamente para a frente 
Material: nenhum 
Procedimento: coloque-se à frente da criança e peça-lhe para ela caminhar. Se for 
necessário, demonstre primeiro e faça com ela. 
Cotação: - Sucesso: anda coordenadamente e suave para a frente; 
- Emergente: anda com uma base de apoio larga ou mantém um apoio plantar irregular; 
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- Falha: faz constantes reajustamentos posturais para se reequilibrar, necessita de ajuda 
física para andar ou de algum equipamento específico. 
 
6.4. Corre coordenadamente 
Material: nenhum 
Procedimento: coloque-se à frente da criança e peça-lhe que corra. Se for necessário, 
demonstre primeiro e faça com ela. 
Cotação: - Sucesso: corre com oposição dos braços e com passadas grandes; 
- Emergente: corre com uma base de apoio larga ou mantém um apoio plantar irregular; 
- Falha: não consegue usar o padrão de corrida como forma de deslocação. 
 
6.5. Contorna pinos 
Material: pinos 
Procedimento: coloque-se ao lado da criança e peça-lhe que contorne os pinos, 
colocados a uma distância de 50 cm uns dos outros, passando entre eles. Se a criança 
necessitar de ajuda demonstre o que se pretende e, de seguida, ajude-a a realizar o 
percurso uma vez. 
Cotação: - Sucesso: anda ou corre à volta dos pinos, sem lhes tocar; 
- Emergente: anda à volta dos pinos sem lhes tocar, mas necessita, por vezes, de ser 
encaminhada na direção certa; 
- Falha: não consegue contornar os pinos ou nem sequer tenta. 
 
(Coordenação Óculo-Pedal) 
6.6. Chuta a bola indiscriminadamente 
Material: bola 
Procedimento: coloque-se ao lado da criança e dê-lhe uma bola, de seguida observe se 
ela chuta a bola. 
Cotação: - Sucesso: chuta a bola; 
- Emergente: tenta chutar, mas nem sempre o realiza; por vezes, interage com a bola; 
- Falha: não tenta, nem chuta a bola. 
 
6.7. Chuta a bola diretamente para um alvo 
Material: bola 
Procedimento: coloque-se ao lado da criança e dê-lhe uma bola, de seguida, peça-lhe 
que chute a bola acertando num alvo. O alvo deve ser constituído por dois pinos a uma 
distância entre si de 50 cm e a deve localizar-se a 1,50 m do alvo. Pode-se dizer à 
criança: “Tenta marcar um golo na baliza”. Se necessário demonstrar à criança o que 
se pretende. A criança pode tentar chutar a bola para o alvo 4 vezes. 
Cotação: - Sucesso: chuta a bola, acertando num alvo mais de metade das vezes; 
- Emergente: chuta a bola, mas apenas acerta no alvo 1 ou 2 vezes; 
- Falha: não tenta chutar a bola ou falha sempre o alvo. 
 
6.8. Conduz a bola dentro dos limites de uma zona definida 
Material: bola de borracha. 
Procedimento: coloque-se ao lado da criança e dê-lhe uma bola, de seguida, peça-lhe 
que conduza a bola entre duas cordas colocadas a uma distância entre si de 50 cm. Se 
necessário demonstrar à criança o que se pretende. 
Cotação: - Sucesso: conduz a bola dentro dos limites definidos, mantendo sempre a 
bola próxima dos pés; 
- Emergente: não respeita dos limites, ou não conduz a bola, chutando-a, sem a manter 
junto aos pés; 
- Falha: não é capaz de realizar o que lhe é solicitado ou nem tenta. 
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6.9. Conduz a bola contornando pinos 
Material: pinos e bola 
Procedimento: coloque-se ao lado da criança e dê-lhe uma bola, de seguida, peça-lhe 
que contorne os pinos, colocados à sua frente a uma distância de 50 cm uns dos outros, 
conduzindo a bola entre eles, usando os pés. Se a criança necessitar de ajuda 
demonstre o que se pretende e, de seguida, ajude-a a realizar o percurso uma vez. 
Cotação: - Sucesso: conduzir a bola (tipo finta) por entre os pinos, mudando de direção 
enquanto anda ou corre; 
- Emergente: leva a bola entre alguns dos pinos, mas por vezes perde a bola e tem 
ajuda; 
- Falha: não consegue levar a bola entre os pinos ou nem sequer tenta. 
 
6.10. Sobe escadas com pés alternados 
Material: escadas, de preferência sem corrimão. 
Procedimento: mantenha-se em frente das escadas com a criança. Mostre-lhe como é 
que se sobem escadas, depois indique-lhe que ela deve fazer a mesma coisa. Se a 
criança demonstrar dificuldades estenda-lhe uma mão. 
Cotação: - Sucesso: sobe as escadas pousando um pé por degrau e sem a ajuda do 
corrimão; 
- Emergente: sobe as escadas, mas pousa os dois pés em cada degrau ou tem 
necessidade da sua ajuda; 
- Falha: não consegue subir escadas sozinho ou não tenta fazê-lo (e.g., sobe de gatas). 
 
6.11. Desce escadas com pés alternados 
Material: escadas, de preferência sem corrimão 
Procedimento: mantenha-se em frente das escadas com a criança. Mostre-lhe como é 
que se desce escadas, depois indique-lhe que ela deve fazer a mesma coisa. Se a 
criança demonstrar dificuldades estenda-lhe uma mão. 
Cotação: - Sucesso: desce as escadas, pousando um pé por degrau e sem a ajuda do 
corrimão; 
- Emergente: desce as escadas, pousando os dois pés em cada degrau ou necessita de 
ajuda; 
- Falha: não consegue descer escadas sozinho ou não tenta fazê-lo (e.g., sobe de 
gatas). 
 
(Coordenação Óculo-Manual) 
6.12. Lança a bola indiscriminadamente 
Material: bola 
Procedimento: observe se a criança lança a bola indiscriminadamente. 
Cotação: - Sucesso: atira a bola em qualquer direção, estendendo o braço no cotovelo 
ou ombro; 
- Emergente: larga a bola sem estender o braço ou cotovelo; 
- Falha: não larga a bola ou coloca-a no chão. 
 
6.13. Apanha uma bola 
Material: bola de borracha 
Procedimento: coloque-se à frente da criança e diga-lhe para ela apanhar a bola que 
lhe irá ser lançada. Após a contagem, 1,2,3 atire a bola na direção das mãos da criança. 
A bola deve ser lançada a uma distância progressiva de 0,5m / 1m / 1,5m / 2m. A prova 
é constituída por um ensaio e 4 lançamentos. 
Cotação: - Sucesso: agarra a bola com uma ou duas mãos, em 3 ou 4 lançamentos; 
- Emergente: agarra a bola em pelo menos um lançamento; 
- Falha: não consegue ou não tenta agarrar a bola, quando alguém a lança na sua 
direção. 
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6.14. Lança uma bola a um alvo com as duas mãos 
Material: bola 
Procedimento: coloque-se à frente da criança, a uma distância de 1,5 m, e dê-lhe uma 
bola. De seguida, peça-lhe que a lance na sua direção com as duas mãos, usando o 
lançamento por cima e, posteriormente, o lançamento por baixo. Se necessário pode 
demonstrar o que se pretende, podendo para isso iniciar um jogo de passes de bola. A 
criança deve tentar lançar a bola 4 vezes. 
Cotação: - Sucesso: lança a bola na direção do observador mais de metade das vezes; 
- Emergente: lança a bola na direção do observador pelo menos uma vez ou ainda não 
o faz de forma coordenada; 
- Falha: não consegue lançar a bola. 
 
6.15. Lança uma bola a um alvo com uma mão 
Material: bola 
Procedimento: coloque-se à frente da criança, a uma distância de 1,5 m, e dê-lhe uma 
bola. De seguida, peça-lhe que a lance na sua direção com apenas uma mão, usando 
o lançamento por cima e, posteriormente, o lançamento por baixo. Se necessário pode 
demonstrar o que se pretende, podendo para isso iniciar um jogo de passes de bola. A 
criança deve tentar lançar a bola 4 vezes. 
Cotação: - Sucesso: lança a bola na direção do observador mais de metade das vezes; 
- Emergente: lança a bola na direção do observador pelo menos uma vez ou ainda não 
o faz de forma coordenada; 
- Falha: não consegue lançar a bola. 
 
6.16. Encesta a bola de ténis 
Material: bola de ténis, cesto de papéis, cadeira 
Procedimento: pede-se à criança (na posição de pé) que lance uma bola de ténis para 
dentro de um cesto de papéis colocado em cima de uma cadeira a uma distância 
progressiva de 0,5m / 1m / 1,5m / 2m. A prova é constituída por um ensaio e 4 
lançamentos. 
Cotação: - Sucesso: encesta a bola em 3 ou 4 lançamentos; 
- Emergente: realiza pelo menos um lançamento encestando a bola; 
- Falha: realiza a tarefa ou não é capaz de realizar nenhum lançamento encestando a 
bola. 
 
6.17. Dribla a bola no local 
Material: bola de Basquetebol 
Procedimento: coloque-se à frente da criança e peça-lhe que drible a bola. Se a criança 
necessitar demonstre o que pretende. Verifique se a criança o faz com uma e duas 
mãos. 
Cotação: - Sucesso: dribla a bola com uma ou duas mãos, parado; 
- Emergente: dribla a bola usando as duas mãos, agarrando nela e voltando a driblar; 
- Falha: lança a bola, mas não volta a agarrar nela. 
 
6.18. Dribla a bola percorrendo uma linha reta 
Material: bola de Basquetebol 
Procedimento: coloque-se à frente da criança e peça-lhe que drible a bola, andando até 
si. Se a criança necessitar demonstre o que pretende. Verifique se a criança o faz com 
uma e duas mãos. 
Cotação: - Sucesso: dribla a bola com uma ou duas mãos, enquanto anda ou corre; 
- Emergente: dribla a bola em andamento, agarrando nela com as duas mãos e voltando 
a driblar; 
- Falha: não consegue driblar a bola em andamento ou nem tenta fazê-lo. 
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6.19. Dribla a bola contornando pinos 
Material: bola de basquetebol 
Procedimento: coloque-se ao lado da criança e dê-lhe uma bola, de seguida peça para 
que ela contorne os pinos driblando a bola. Se a criança necessitar de ajuda demonstre 
o que se pretende e, de seguida, ajude-a a realizar o percurso uma vez. 
Cotação: - Sucesso: a criança conduz a bola por entre os pinos, não falhando nenhum; 
- Emergente: a criança conduz a bola entre alguns dos pinos e com ajuda; 
- Falha: não consegue levar a bola entre os pinos ou nem sequer tenta. 
 
7. Competências cognitivas / noções espaciais 
7.1. Noção de cima/baixo 
Material: cadeira 
Procedimento: pede-se à criança que coloque determinado objeto em cima da cadeira 
e, depois, outro em baixo mesma, não efetuando qualquer tipo de gestos. 
Cotação: - Sucesso: coloca os objetos no local pedido; 
- Emergente: executa apenas uma das instruções; 
- Falha: não realiza a atividade. 
 
7.2. Noção de frente/trás 
Material: cadeira 
Procedimento: pede-se à criança que coloque determinado objeto à frente da cadeira e, 
depois, outro atrás da mesma, não efetuando qualquer tipo de gestos. 
Cotação: - Sucesso: coloca os objetos no local pedido; 
- Emergente: executa apenas uma das instruções; 
- Falha: não realiza a atividade. 
 
7.3. Noção de dentro/fora 
Material: arco 
Procedimento: pede-se à criança que vá para dentro do arco. Depois pede-se que venha 
para fora. Repete-se a instrução. 
Cotação: - Sucesso: desloca-se para dentro e fora do arco após a instrução, repetindo 
o mesmo de seguida; 
- Emergente: executa apenas uma das instruções ou necessita de pistas específicas; 
- Falha: não realiza a atividade. 
 
7.4. Noção de grande/pequeno 
Material: duas bolas com tamanhos diferentes 
Procedimento: pede-se à criança que indique qual a bola maior e a mais pequena. 
Troca-se a disposição das bolas pelo menos duas vezes para ter a certeza que não 
escolheu a bola que estava mais perto. 
Cotação: - Sucesso: diferencia claramente o tamanho das bolas, repetindo corretamente 
nos diferentes ensaios; 
- Emergente: identifica apenas um dos tamanhos (grande ou pequeno); 
- Falha: não responde à instrução. 
 
7.5. Noção de alto/baixo 
Material: nenhum 
Procedimento: pede-se à criança que identifique qual a pessoa mais alta e mais baixa, 
utilizando como referência duas pessoas presentes na avaliação. É trocada a posição 
do par. 
Cotação: - Sucesso: indica qual a pessoa mais alta e a mais baixa mesmo que estas 
mudem de posição (da direita para a esquerda do seu par); 
- Emergente: identifica corretamente apenas uma das noções (alto ou baixo); 
- Falha: não executa a instrução. 
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7.6. Noção de longe/perto 
Material: dois fios 
Procedimento: pede-se à criança que indique qual o fio que está mais longe e o mais 
perto, dizendo: “Qual é o que está mais perto?” “Mais longe?”. Troca-se a disposição 
dos fios pelo menos duas vezes para ter a certeza que não escolheu o fio que estava 
mais perto. 
Cotação: - Sucesso: diferencia claramente a distância, repetindo corretamente nos 
diferentes ensaios; 
- Emergente: identifica apenas uma distância (longe ou perto); 
- Falha: não responde à instrução. 
 
7.7. Identifica 5 cores 
Material: cinco cubos coloridos (amarelo, vermelho, azul, verde, branco) 
Procedimento: coloque os cinco cubos sobre a mesa em frente da criança. Diga-lhe: 
“dá-me o vermelho”. Se a criança tem dificuldade em compreender “dá-me”, tente “toca”, 
“mostra” ou “onde está”. Volte a pousar o cubo que lhe deu a criança e repita o 
procedimento para os restantes. Tenha o cuidado de recolocar cada cubo sobre a mesa, 
antes de pedir um outro. 
Cotação: - Sucesso: identifica corretamente as cinco cores; 
- Emergente: identifica corretamente pelo menos uma cor; 
- Falha: não identifica qualquer cor ou não tenta fazê-lo. 
 
7.8. Associa objetos da mesma cor 
Material: cinco cubos coloridos (amarelo, vermelho, azul, verde e branco) e cinco discos 
em cartão com as mesmas cores 
Procedimentos: escolha ao acaso três cubos e três discos correspondentes; coloque os 
discos sobre a mesa, em frente da criança. Dê à criança um dos cubos e aponte com o 
dedo os discos. Indique à criança verbalmente ou por gestos que deve colocar o cubo 
sobre o disco correspondente. Se a criança tem dificuldade em compreender ou 
executar a tarefa, faça uma demonstração com os três cubos. Retire os cubos e 
recomece o procedimento. Tenha o cuidado de dar à criança apenas um cubo de cada 
vez. Recomece a mesma administração para os dois cubos restantes, utilizando uma 
cor já utilizada e duas novas. 
Cotação: - Sucesso: coloca os cinco cubos sobre os discos correspondentes, sem 
demonstração; 
- Emergente: coloca pelo menos um cubo sobre o disco correspondente; 
- Falha: não consegue colocar nenhum cubo sobre o disco correspondente ou não tenta 
fazê-lo. 
 
7.9. Identifica figuras geométricas 
Material: um encastre composto de três formas geométricas (círculo, quadrado, 
triângulo) 
Procedimentos: coloque as formas geométricas sobre a mesa. Diga à criança: “dá-me 
o redondo”. Se ele parece não compreender “dá-me”, tente: “mostra”, “toca” ou “onde 
está”. Repita o procedimento com o quadrado e depois o triângulo. 
Cotação: - Sucesso: mostra, dá ou designa corretamente as três formas; 
- Emergente: dá, mostra ou designa corretamente pelo menos uma formas; 
- Falha: não consegue dar, mostrar ou designar qualquer forma, ou não tenta faze-lo. 
 
7.10. Reconhece expressões faciais, sentimentos e emoções 
Material: imagens com caras de pessoas tristes, contentes, zangadas e com medo. 
Procedimentos: mostre à criança cartões com pessoas tristes, contentes, com medo e 
zangadas. Diga à criança “onde está o cartão com o menino triste?”, e assim 
sucessivamente, para que a criança os identifique. 
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Cotação: - Sucesso: identifica mais de metade dos sentimentos que lhe são 
apresentados; 
- Emergente: identifica apenas um ou dois dos sentimentos que lhe são apresentados; 
- Falha: não identifica nenhum dos sentimentos. 
 
 
Perfil de comportamento 
1. Relação 
1.1. Mostra objetos que tem na mão 
Observação: A criança mostra espontaneamente objetos/brinquedos que tem consigo, 
procurando estabelecer interação com o examinador (coloca questões, mostra o objeto, 
partilha interesse). 
Cotação: - Adequado: A criança mostra e partilha de forma espontânea o 
objeto/brinquedo, iniciando uma forma interação com o examinador. 
- Ligeiro: Parece ter consciência da presença do outro mas não inicia interação/partilha 
de forma espontânea. 
- Severo: Não inicia qualquer forma de interação ou partilha com o examinador. 
 
1.2. Agarra/escolhe/apanha um objeto 
Observação: A criança mostra interesse nos objetos que tem à sua disposição, sendo 
capaz de escolher e agarrar o que lhe suscita maior interesse. 
Cotação: - Adequado: A criança escolhe espontaneamente um objeto, brincando e 
partilhando-o com o examinador. 
- Ligeiro: Revela pouco interesse no material/objetos, tocando-lhes ou olhando, mas 
sem que agarre em qualquer. 
- Severo: Não revela qualquer interesse nos objetos ou apenas um interesse 
estereotipado. 
 
1.3. Reação ao contacto físico 
Observação: O contacto físico excita muito a criança ou perturba-a? A criança parece 
não reagir ao contacto físico? 
Cotação: - Adequado: Reage ao contacto físico de forma adequada, mostrando prazer 
na interação. 
- Ligeiro. Reage de forma um pouco inadequada, mas as reações não são 
suficientemente intensas para receber cotação “Severo”. 
- Severo: Reage ao contacto físico de forma inadequada (e.g., gritando ou fugindo, tendo 
medo, chorando ou demonstrando uma total passividade). 
 
1.4. Inicia interação social 
Observação: A criança inicia espontaneamente uma interação social com o examinador 
(coloca questões, mostra um objeto, partilha a comida, sobe para os joelhos do 
examinador, ou começa a conversar)? 
Cotação: - Adequado: Inicia uma determinada forma de interação verbal ou não verbal 
com o examinador. 
- Ligeiro: Parece ter consciência da presença do examinador mas não inicia a interação. 
- Severo: Não inicia qualquer forma de interação verbal ou não verbal com o 
examinador. 
 
1.5. Reação à voz do adulto 
Observação: A criança reage de forma adequada quando o examinador a chama? 
Cotação: - Adequado: Reage à voz do examinador de forma adequada, indicando 
verbalmente ou não verbalmente que entendeu a instrução (e.g., pisca os olhos, gira a 
cabeça na direção do examinador, diz: “Está bem” ou vai sentar-se). 
- Ligeiro: Reage de forma irregular, dando atenção apenas a determinados momentos 
ou dando a impressão de ter um atraso na reação à voz do examinador. 



100 
 

- Severo: Reage de forma inadequada à voz do examinador, não dando qualquer sinal, 
verbal ou não verbal, de que entendeu o pedido. 
 
1.6. Contacto visual 
Observação: A criança evita o contacto visual com o examinador? 
Cotação: - Adequado: Contacto social adequado durante toda a sessão. 
- Ligeiro: Contacto visual fugaz e irregular, mesmo se a criança está interessada na 
interação. 
- Severo: Evitamento prolongado ou excessivo do contacto ocular. 
 
1.7. Afetividade 
Observação: Qual é a qualidade da resposta afetiva da criança? Ela possui um registo 
adequado de respostas afetivas para a sua idade? Estabelece contacto com o 
examinador? 
Cotação: - Adequado: Apresenta respostas afetivas e uma reação ao examinador e ao 
material adequadas, ao longo de toda a sessão. 
- Ligeiro: As respostas emocionais são ligeiramente inadequadas; pouco ou muito 
poucas manifestações afetivas. 
- Severo: As respostas emocionais são exageradamente desadequadas e intensas na 
forma de expressão. 
 
1.8. Consciência da presença do outro 
Observação: A criança tem consciência da presença do examinador? Reage à voz do 
examinador? Tem contacto visual com o examinador ou reage aos cumprimentos e 
sorrisos? 
Cotação: - Adequado: Reage à presença do examinador de forma adequada, mantém 
contacto visual, escuta o que lhe é dito e devolve sorrisos. 
- Ligeiro: Tem um contacto insuficiente com o examinador, incluindo o contacto visual, 
ou apenas inicia raramente a interação. A intervenção do examinador é por vezes 
necessária para provocar o contacto. 
- Severo: Não tem consciência da presença do examinador ou reage a ela raramente, 
isola-se. A intervenção do examinador é indispensável para obter qualquer reação. 
 
1.9. Cooperação nas atividades 
Observação: A criança coopera com os pedidos do examinador? Ela é incapaz de fazer 
compreender claramente que não compreende as instruções ou que não sabe fazer o 
que lhe pedimos? 
Cotação: - Adequado: Segue as diretivas do examinador e tenta cooperar, exceto 
quando não compreende a instrução ou não sabe fazer a atividade. 
- Ligeiro: Por vezes opõe-se; participação irregular ou variável. 
- Severo: Opõe-se muito, cooperação muito variável. Não faz praticamente esforços 
para cooperar com o examinador. 
 
1.10. Tolerância a interrupções 
Observação: Como reage a criança quando o examinador lhe retira um material que ela 
aprecia, aquando da mudança de atividade? Torna-se angustiada ou contrariada? 
Cotação: - Adequado: Tolera a mudança de atividade e não se sente especialmente 
contrariada quando lhe retiramos um material que ela aprecia. 
- Ligeiro: Tem muita dificuldade em mudar de atividade ou em abandonar o material, 
mas consegue fazê-lo. 
- Severo: Não tolera as interrupções ou as mudanças. Reage com choros, gritos, 
estereotipias, caretas, cólera ou autoestimulações. 
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1.11. Sabe o significado do “NÃO” 
Observação: Durante a sessão, enquanto a criança estiver envolvida numa atividade, 
dizer, sem recorrer a qualquer gesto, “não”. 
Cotação: - Adequado: A criança pára de imediato o que está a fazer em resposta ao 
“Não”. 
- Ligeiro: A criança pára a atividade ocasionalmente em resposta ao “Não”. 
- Severo: A criança não pára a atividade. 
 
1.12. Brinca com pares 
Observação: Durante a sessão de grupo ou no recreio, observe a forma como a criança 
interage com os pares 
Cotação: - Adequado: A criança procura os pares para brincar e propõe alguma 
atividade ou jogo. 
- Ligeiro: A criança procura ocasionalmente os pares ou aproxima-se destes mas sem 
iniciativa na interação. 
- Severo: A criança não procura nem se aproxima dos pares permanecendo isolada 
destes. 
 
1.13. Cumprimenta à chegada e saída 
Observação: No início e no final da sessão observe se a criança, de forma espontânea, 
o cumprimenta. 
Cotação: - Adequado: A criança chega ou vai a sair e cumprimenta e/ou despede-se 
dos outros espontaneamente e de forma adequada. 
- Ligeiro: A criança ocasionalmente cumprimenta ou despede-se, em resposta ao outro. 
- Severo: A criança não cumprimenta e não se despede, nem mesmo em resposta ao 
outro. 
 
1.14. Reciprocidade no jogo 
Observação: Jogue com a criança a um jogo de bebé, tipo “cu-cu” ou “o ratinho que 
sobe”. 
Cotação: - Adequado: Participa num dos jogos, compreende-o e tenta recomeçá-lo (e.g., 
bate as mãos ou retira o pano da cara). 
- Ligeiro: Reage a um jogo e compreende-o, mas não toma a iniciativa dos gestos e não 
os faz sozinha. 
- Severo: Não mostra qualquer interesse por nenhum dos jogos. 
 
1.15. Motivação por elogios 
Observação: A criança é consciente dos elogios do examinador e aprecia-os? 
Cotação: - Adequado: Parece motivado pelos elogios e aprecia este tipo de atenção. 
- Ligeiro: As suas reações aos elogios são fracas e irregulares. 
- Severo: Não reage, ou reage negativamente aos elogios do examinador. 
 
2. Ambiente / material 
2.1. Exploração do ambiente 
Observação: Como reage a criança ao local do teste? 
Cotação: - Adequado: Explora o ambiente de forma adequada. 
- Ligeiro: Manifesta uma agitação persistente ou interessa-se muito pouco pelo meio. 
- Severo: Explora o meio de forma estereotipada e obsessiva (e.g., rebola-se no chão 
da sala, ou anda de um lado para o outro, ou ainda tateia as superfícies das paredes e 
do chão). 
 
2.2 Exploração do material 
Observação: Como reage a criança ao material de teste? Manifesta um interesse 
espontâneo pelo material? Utiliza-o de forma adequada? 
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Cotação: - Adequado: Utiliza o material de teste de forma adequada, examinando-o com 
interesse olhando-o e tocando-o. 
- Ligeiro: Demora-se muito sobre o material, sobretudo numa modalidade sensorial 
particular; tem dificuldade em interromper a sua exploração, ou não se interessa quase 
nada pelo material. 
- Severo: Não se interessa de todo pelo material ou explora o material de forma 
inadequada (lança os objetos, faz girar, lambe-os, cheira-os, acaricia-os, interessa-se 
apenas por determinadas partes dos objetos, interessa-se excessivamente pelos 
reflexos). 
 
2.3. Comportamento durante as atividades 
Observação: A criança mostra dificuldades em organizar-se durante as atividades de 
imitação, cognição ou linguagem? 
Cotação: - Adequado: Organiza-se durante as atividades, abordando a maior parte 
destas atividades de uma maneira que corresponde ao seu nível de desenvolvimento. 
- Ligeiro: A sua capacidade para se organizar é irregular e ela tem frequentemente 
necessidade de ser guiada ou ajudada pelo examinador. 
- Severo: Não sabe o que se espera dela ou em que momento a atividade acabou. 
 
2.4. Capacidade de atenção 
Observação: A atenção da criança pelo examinador, o material de teste e as atividades 
é insuficiente, tendo em conta a sua idade cronológica? Fica muito contrariado assim 
que o examinador tenta mobilizar a sua atenção? 
Cotação: - Adequado: Capacidade de atenção nos limites normais (não esquecer que 
as crianças mais jovens têm uma capacidade de atenção mais limitada). 
- Ligeiro: Capacidade de atenção limitada, como a de uma criança mais jovem. 
- Severo: A atenção é tão fugitiva que a criança é incapaz de cooperar com o examinador 
ou de terminar uma atividade simples, ou é muito distraída ou fica muito contrariada 
quando o examinador tenta mobilizar a sua atenção ou quando a atividade exige 
concentração. 
 
2.5. Motivação por recompensas concretas 
Observação: A interessa-se e é motivada por recompensas concretas (jogos, livros, 
bombons, biscoitos)? Tem prazer em manipular os objetos ou gosta de sensações que 
lhe provocam determinados objetos ou a comida? 
Cotação: - Adequado: Interessa-se por recompensas concretas de forma adequada (o 
seu desempenho é melhorado se lhe propomos um bombom ou um jogo preferido) ou 
tem as suas próprias motivações internas. Quer dizer que faz bem as atividades, sem 
esperar uma recompensa ou ter necessidade dela. 
- Ligeiro: É motivada de forma irregular por recompensas concretas; o interesse é 
momentaneamente aumentado, mas não dura. 
- Severo: Não é motivado por recompensas concretas; a utilização de guloseimas ou de 
jogos não melhora a atenção dispensada à atividade. 
 
2.6. Motivação por recompensas intrínsecas 
Observação: A criança deixa-se motivar ou interessa-se pela perspetiva de conseguir 
fazer uma atividade ao seu alcance? 
Cotação: - Adequado: É regularmente motivada pelo sucesso nas atividades; é 
interessada pelo trabalho adaptado ao seu nível de desenvolvimento. 
- Ligeiro: Mostra um interesse limitado ou irregular pelo sucesso numa atividade. 
- Severo: Não mostra qualquer interesse nem qualquer satisfação pelo sucesso numa 
atividade. 
 
 
 



103 
 

2.7. Brinca sozinho adequadamente 
Observação: A criança tem dificuldade em jogar sozinha? A criança torna-se 
desorganizada ou começa a apresentar comportamentos estereotipados? A criança 
agita-se ou tem comportamentos de retirada ou não faz nada? A criança parece não ter 
qualquer vontade de explorar a sala ou o material? A criança tem comportamentos 
bizarros ou comportamentos de auto- estimulação quando o examinador não estrutura 
o espaço ou o material? 
Cotação: - Adequado: Joga sozinho de forma apropriada, utilizando o espaço e o 
material de forma adequada para a sua idade. 
- Ligeiro: Joga de forma um pouco inadequada ou não mostra qualquer interesse pelo 
jogo. 
- Severo: Joga sozinho de maneira inadequada, tornando-se muito irrequieto, agitado, 
angustiado, com comportamentos de auto- estimulação, ou utilizando o material de 
forma inadequada. 
 
2.8. Aceita mudar de tarefas sem dificuldade 
Observação: Observe a forma como a criança reage quando lhe retira ou dá por 
terminada uma tarefa que lhe é agradável ou quando propõe a mudança de tarefa. 
Cotação: - Adequado: Tolera a mudança de atividade e não se sente especialmente 
contrariada quando lhe retiramos um material que ela aprecia. 
- Ligeiro: Tem muita dificuldade em mudar de atividade ou em abandonar o material, 
mas consegue fazê-lo. 
- Severo: Não tolera as interrupções ou as mudanças. Reage com choros, gritos, 
estereotipias, caretas, cólera ou auto- estimulações. 
 
2.9. Recorre a tentativa/erro para se corrigir 
Observação: A criança, espontaneamente, recorre à tentativa-erro como estratégia para 
resolver um problema ou realizar uma atividade/tarefa. Consegue corrigir-se de forma 
adequada quando encorajada para o fazer? 
Cotação: - Adequado: A criança recorre espontaneamente à tentativa-erro para realizar 
as tarefas e ultrapassar obstáculos. 
- Ligeiro: A criança consegue corrigir-se mas necessita de ajudas para o fazer. 
- Severo: A criança não se consegue corrigir e terminar a tarefa. 
 
2.10. Trabalha nas tarefas referentes à sua idade desenvolvimental com 
persistência 
Observação: Observar se a criança, durante a realização das atividades, revela um 
leque de competências, motivação e interesse normal para completar as tarefas de 
forma adequada e correta. 
Cotação: - Adequado: A criança revela motivação e interesse consistentes para atingir 
o sucesso e completar as tarefas referentes à sua idade desenvolvimental. 
- Ligeiro: A criança revela um interesse e motivação limitadas ou inconsistentes 
relativamente à sua performance. 
- Severo: A criança não revela qualquer interesse ou satisfação em realizar as tarefas 
com sucesso. 
 
3. Sensorial 
3.1. Reação aos sons 
Observação: A criança reage de forma adequada aos sons? (reagindo de forma 
exagerada ou ignorando-o). 
Cotação: - Adequado: Reage ao som de forma adequada, mostrando curiosidade e 
orientando-se corretamente. 
- Ligeiro: Reage apenas após um lapso de tempo importante ou com uma reação 
emocional ligeiramente inadequada. 
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- Severo: Reage ao som de forma totalmente inadequada e emite comportamentos tais 
como uma resposta emocional exagerada, hipersensibilidade (tapa as orelhas com as 
mãos) ou hiposensibilidade (nenhuma reação). 
 
3.2. Reação às cócegas 
Observação: A criança reage demasiado ou demasiado pouco às cócegas? 
Cotação: - Adequado: Reage de forma adequada, parecendo apreciar o jogo das 
cócegas com o examinador. 
- Ligeiro: Reage de forma um pouco inadequada, parece um pouco nervoso, tenta evitar 
as cócegas ou parece muito nervoso. 
- Severo: Reage às cócegas de forma inadequada, gritando, com riso incontrolável, 
medo ou passividade total (sem reação). 
 
3.3. Sensibilidade visual 
Observação: A criança manifesta um interesse pouco habitual pelos estímulos visuais 
ou, pelo contrário, evita-os? 
Cotação: - Adequado: Interesses e sensibilidade visuais em registo normal. 
- Ligeiro: Atenção um pouco excessiva prestada aos estímulos visuais ou evitamento 
pouco habitual desta forma de exploração. 
- Severo: Interesse visual excecional ou prolongado para certos elementos do teste, 
objetos, cores, partes da sala, etc.; ou evitamento excessivo de certos estímulos visuais. 
Podem notar-se comportamentos pouco habituais como alinhar objetos de uma forma 
precisa, sobre- excitação a partir de reflexos, estender de forma repetitiva certos objetos 
em direção à luz, fazer girar os objetos, recusar olhar para o material ou para o 
examinador quando pedido. 
 
3.4. Sensibilidade auditiva 
Observação: A criança mostra uma sensibilidade auditiva anormal? Distrai-se muito com 
barulhos estranhos? Ignora estímulos auditivos? 
Cotação: - Adequado: Sensibilidade auditiva em registo normal. 
- Ligeiro: Por vezes distrai-se com os sons ou por vezes não reage aos sons. 
- Severo: Atenção excessiva aos ruídos estranhos, distrai-se muito facilmente com estes 
ruídos, ou tem respostas exageradas ou pouco habituais aos ruídos estranhos 
(indiferença ou sensibilidade excessiva). 
 
3.5. Interesse pelas texturas 
Observação: Qual é a reação da criança à textura dos objetos? Interessa-se 
excessivamente pela sensação de determinadas superfícies ou texturas? 
Cotação: - Adequado: Interesse pelas texturas em registo normal. 
- Ligeiro: Manipula de forma excessiva ou, pelo contrário, evita tocar, mas consegue-se 
parar estes comportamentos. 
- Severo: Interesse excessivo ou singular pelas texturas (e.g., passa várias vezes os 
objetos pelo rosto, manipula longamente e de forma repetitiva os objetos de textura 
particular, ou demonstra uma aversão marcada ao tocar determinados objetos). 
 
3.6. Interesse gustativo 
Observação: A criança “prova”, leva à boca ou lambe material de forma inadequada? 
Cotação: - Adequado: Não “prova” nem lambe o material, e não o leva à boca de forma 
inadequada. 
- Ligeiro: Alguma tendência para provar, lamber e levar à boca material de forma 
inadequada; ou estes comportamentos tendo em conta a idade da criança. 
- Severo: Grande tendência para provar, lamber e levar à boca o material de forma 
inadequada. 
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3.7. Interesse olfativo 
Observação: A criança cheira os objetos ou o material de forma inadequada? 
Cotação: - Adequado: O interesse pelo olfato situa-se num registo normal. 
- Ligeiro: Manifesta uma certa preocupação pelos odores. 
- Severo: Insiste muito em cheirar o material, os objetos ou as mãos. 
 
4. Linguagem e comunicação 
4.1. Expressa necessidades, desejos e preferências 
Observação: Durante a sessão observe e registe se a cr4iança é capaz de fazer pedidos 
relativamente às suas necessidades imediatas. 
Cotação: - Adequado: Consegue fazer pedidos e exprimir necessidades e ajuda 
verbalmente ou com gestos claros. 
- Ligeiro: Olha para o examinador mas não faz um gesto reconhecível para fazer pedidos 
de ajuda, ou necessita de ser encorajado para comunicar as suas necessidades. 
- Severo: Não expressa as suas necessidades. 
 
4.2. Jargão ou linguagem idiossincrática 
Observação: A criança utiliza jargão (linguagem confusa e ininteligível) frequentemente 
ou exclusivamente? Ou tem linguagem idiossincrática (linguagem particular a essa 
criança)? 
Cotação: - Adequado: Utilização de palavras e frases com significado e relacionada com 
o contexto. 
- Ligeiro: Utiliza ocasionalmente palavras e frases sem significado, mas também utiliza 
linguagem comunicativa. 
- Severo: Utiliza frequentemente um jargão (palavras ou frases sem significado) ou 
linguagem idiossincrática, como palavras ou frases que inventou ou metáforas. 
Nota: Cotar NA se a criança é não-verbal ou tem menos de 1 ano e ½. 
 
4.3. Ecolália diferida 
Observação: A criança repete palavras ou frases sem razão, após um intervalo? 
Cotação: - Adequado: Não repete palavras ou frase ouvidas anteriormente, a não ser 
que tenha razões para o fazer. 
- Ligeiro: Repete ocasionalmente e sem razão palavras ou frases ouvidas anteriormente. 
- Severo: Repete frequentemente e sem razão palavras ou frases ouvidas 
anteriormente. 
Nota: Cotar NA se a criança é não-verbal ou tem menos de 1 ano e ½. 
 
4.4. Ecolália imediata 
Observação: A criança repete palavras ou frase que acabou de ouvir? 
Cotação: - Adequado: Não repete palavras ou frases que acabou de ouvir a não ser que 
tenha uma razão para o fazer. 
- Ligeiro: Ocasionalmente repete sem razão palavras ou frases que acabou de ouvir. 
- Severo: Repete palavras ou frases que acabou de ouvir com muita frequência. 
Nota: Cotar NA se a criança é não-verbal ou tem menos de 1 ano e ½. 
 
4.5. Utilização de pronomes 
Observação: A criança utiliza pronomes de forma incorreta? No caso disto acontecer, 
deve-se à idade da criança ou é uma confusão? 
Cotação: - Adequado: Utiliza pronomes corretamente. 
- Ligeiro: De tempos a tempos confunde os pronomes, como “eu” e “tu” ou “ele” e “ela”, 
ou faz referência a si mesmo utilizando o seu nome, em vez de “meu” ou “eu”. 
- Severo: Inverte frequentemente os pronomes e não parece compreender “eu” ou “tu”. 
Nota: Cotar NA se a criança é não-verbal, não utiliza frases com pronomes pessoais ou 
tem menos de 3 anos. 
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4.6. Inteligibilidade da linguagem 
Observação: A linguagem da criança é incompreensível devido a problemas de 
articulação, de pronunciação ou de confusão de sons? 
Cotação: - Adequado: Pronunciação correta e linguagem de fácil compreensão, sem 
confusão de sons. 
- Ligeiro: Linguagem um pouco difícil de compreender por causa da articulação, da 
pronunciação ou de confusão de sons. 
- Severo: Linguagem ininteligível por causa de problemas de articulação, de 
pronunciação ou de confusão de sons. 
Nota: Cotar NA se a criança é não-verbal ou tem menos de 2 anos. 
 
4.7. Comunicação espontânea 
Observação: O conteúdo da linguagem comunicativa da criança é funcional em relação 
ao contexto? A criança não quer ou não consegue colocar ou responder a uma questão? 
O conteúdo da comunicação da criança é pobre e pouco espontâneo? Não existe 
linguagem espontânea? 
Cotação: - Adequado: Utiliza uma linguagem variada, espontânea para comunicar as 
ideias ou colocar questões. 
- Ligeiro: Não comunica espontaneamente e apenas reponde raramente, como se fosse 
tímido, mas pode ser encorajado para responder a um mínimo. 
- Severo: Não utiliza qualquer comunicação espontânea funcional e adaptada, ou limita-
se a um único assunto de maneira preservativa ou inadequada. 
Nota: Cotar NA se a criança é não-verbal ou tem menos de 1 anos e ½. 
 
4.8. Reciprocidade no diálogo 
Observação: Durante a sessão, observe se a criança inicia e mantém conversação com 
mais que um interlocutor. 
Cotação: - Adequado: A criança consegue manter conversação com mais que um 
interlocutor de forma adequada 
- Ligeiro: A criança consegue responder, mas não mantém espontaneamente a 
conversação 
- Severo: A criança não responde à conversação. 
 
5. Outros comportamentos 
5.1. Comportamentos de autoagressão 
Observação: A criança agride-se a si própria? Em que situações? 
Cotação: - Adequado: Não se agride a si próprio em qualquer situação. 
- Ligeiro: Agride-se a si próprio em situações de frustração e desespero. 
- Severo: Agride-se constantemente em qualquer situação. 
5.2. Comportamentos de heteroagressão 
Observação: A criança agride os outros? Em que situações? 
Cotação: - Adequado: Não agride os outros em nenhuma situação. 
- Ligeiro: Agride os outros em situações de frustração e desespero. 
- Severo: Agride os outros constantemente. 
 
5.3. Comportamentos de birra/disrupção 
Observação: A criança faz birras? Em que situações? 
Cotação: - Adequado: Não faz birras/comportamentos disruptivos ou faz durante pouco 
tempo. 
- Ligeiro: Faz birras/comportamentos disruptivos durante muito tempo em situações de 
frustração e desespero. 
- Severo: Faz birras/comportamentos disruptivos em qualquer situação. 
 
5.4. Comportamentos de autoestimulação sexual 
Observação: A criança estimula-se sexualmente? Em que lugar e intensidade? 
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Cotação: - Adequado: Não se estimula ou estimula-se num local próprio, sem que isso 
se interfira nas tarefas diárias. 
- Ligeiro: Estimula-se várias vezes e em lugares não próprios. 
- Severo: Estimula-se constantemente durante um período curto de tempo e em 
qualquer lugar. 
 
5.5. Comportamentos bizarros 
Observação: A criança apresenta comportamentos não adequados à idade? Esses 
comportamentos são considerados estranhos? 
Cotação: - Adequado: Não apresenta comportamentos considerados estranhos para a 
sua idade e situação. 
- Ligeiro: Apresenta por vezes comportamentos considerados estranhos em situações 
desadequadas. 
- Severo: Estimula-se constantemente durante um período curto de tempo. 
 
5.6. Gestos estereotipados, movimentos e maneirismos motores 
Observação: Como é que a criança utiliza o seu corpo durante as atividades ou os 
períodos não estruturados? 
Cotação: - Adequado: Sem estereotipias ou movimentos repetitivos, mesmo que se 
verifiquem ligeiros problemas de coordenação. 
- Ligeiro: Algumas particularidades ocasionais nos gestos ou nas posturas. 
- Severo: Particularidades frequentes ou numerosas na utilização do corpo (e.g., realiza 
movimentos repetitivos, como girar sobre si próprio ou balançar-se, tem uma postura ou 
posição das mãos anormal, anda em bicos dos pés. 
 
 


