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2.2. Relatórios de Sessões 
 
 
DATA: 24 de Janeiro de 2012 
DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 
 
 
Esquema da sessão: 

 Trabalhar em conjunto 

 Trabalhar sozinho 

 Brincar/Computador 
 
Trabalhar em conjunto: 

 Emparelhar imagens consoante as estações do ano verão e inverno – não 
percebeu a atividade nem o conceito de frio-calor, põe aleatoriamente as imagens 
no cartaz da estação do ano verão e inverno. 

 Ligação imagem de um familiar ou objeto à palavra – ainda tem alguma 
dificuldade a fazer a ligação de forma correta. 

 Identificar o diferente – não percebe a negativa ‘Qual não é igual?’, ele fixa a 
última palavra da pergunta, e.g. ‘Qual não é para brincar?’ e ele aponta para todas 
as imagens que são para brincar. 

 Ligação quantidade-número – fez bem a contagem dos objetos sozinho e a 
ligação ao número correspondente. 

 Identificar o igual – percebe o conceito, fez a ligação dos iguais bem e identificou 
corretamente as imagens iguais nos diversos conjuntos. 

 
Trabalhar sozinho: 

 Divisão por categoria – após demonstração, conseguiu realizar bem a tarefa de 
separar os objetos pelas categorias: animais, bonecos, carros; depois de terminar 
a atividade não chama a técnica para ela ver, arruma tudo sozinho. 

 
O A.R. não disse “Olá” quando entrou na sessão, indo-se sentar logo na mesa para 
trabalhar. 
Ao sair da sessão, disse “Adeus”, após instrução da técnica. 
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DATA: 31 de Janeiro de 2012 
DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 
 
 
Esquema da sessão: 

 Trabalhar em conjunto 

 Trabalhar sozinho 

 Brincar/Computador 
 
Trabalhar em conjunto: 

 Emparelhar imagens de diferentes pessoas com as mesmas emoções – fixava-se 
em alguns detalhes, enganou-se apenas algumas vezes, fazendo a atividade 
relativamente bem. 

 Identificar o diferente – tem dificuldade, aponta aleatoriamente. 

 Desenhar figura humana – realiza bem a atividade, sendo apenas necessário 
algumas pistas verbais, desenhando cabeça, tronco, braços, pernas, cabelo, 
olhos, orelhas, nariz, boca, dedos (só 3), pés. 

 Associação de objetos – fez bem a ligação entre os diferentes objetos, 
percebendo a associação. 

 Escrever nome – consegue escrever o primeiro nome sozinho e apenas precisa 
de ajuda em algumas letras do apelido. 

 Associação a imagem da palavra que falta na frase (escrita e com suporte visual) 
– fez relativamente bem a atividade com pequenas ajudas. 

 Ligação quantidade-número – fez bem a contagem dos objetos sozinho e a 
ligação ao número correspondente. 

 Ligação imagem de um familiar ou objeto à palavra – conseguiu fazer as ligações 
corretamente. 

 
Trabalhar sozinho: 

 Fazer vários puzzles de 2 peças cada de animais – conseguiu associar 
corretamente as partes correspondentes de cada animal; levantou-se quando 
terminou, não chamando a técnica. 

 
O A.R. não disse “Olá” quando entrou na sessão, sentando-se logo na mesa para 
trabalhar. 
Ao sair da sessão, disse “Adeus”, após instrução da técnica. 
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DATA: 07 de Fevereiro de 2012 
DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 
 
 
Esquema da sessão: 

 Trabalhar em conjunto 

 Brincar/Computador 
 
Trabalhar em conjunto: 

 Escrever os números – conta sozinho os objetos, pede ajuda para escrever os 
números, fazendo sozinho se tiver os traços para passar por cima. 

 Ordenar imagens com diferentes tamanhos, por ordem crescente – após 
demonstração, se tiver apenas 3 tamanhos ele consegue fazer sozinho, se tiver 4 
já precisa de ajuda. 

 Puzzles de 2 peças de opostos – consegue ligar os opostos corretamente, mas 
não pelo conceito em si, mas sim pelas cores das peças. 

 Ligação imagem de um familiar ou objeto à palavra – conseguiu fazer as ligações 
corretamente das palavras que já foram trabalhadas em sessões anteriores, as 
palavras que são de objetos novos ele liga aleatoriamente, precisando de ajuda. 

 Emparelhar imagens diferentes dos mesmos conceitos opostos – não 
compreende os conceitos, emparelha as imagens tendo em conta outro pormenor. 

 
O A.R. disse “Olá” em resposta à técnica e ao sair da sessão, disse “Adeus”, após 
instrução da técnica. 
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DATA: 14 de Fevereiro de 2012 
DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 
 
 
Esquema da sessão: 

 Trabalhar em conjunto 

 Trabalhar sozinho 

 Brincar/Computador 
 
Trabalhar em conjunto: 

 Ligar os números para formar a figura humana e completar o desenho – foi 
necessário alguma ajuda para ligar os números e conseguiu completar sozinho a 
figura humana, apontando nele próprio as partes que faltavam no desenho – 
cabelo, olhos, orelhas, nariz, boca, dedos (com demonstração, pois só pôs 3), 
pés. 

 Ordenar imagens com diferentes tamanhos, por ordem crescente – após 
demonstração, conseguiu fazer bem a atividade, contudo tem dificuldade em 
identificar a imagem mais pequena e a imagem maior. 

 Escrever os números – conta sozinho os objetos, passa por cima do tracejado 
sozinho e fez os números 1, 6 e 8 sozinho, sendo estes percetíveis; para escrever 
os restantes números pediu ajuda. 

 Ligação imagem de um familiar ou objeto à palavra – conseguiu fazer as ligações 
corretamente, sendo imagens e palavras que já tinham sido todas trabalhadas em 
sessões anteriores. 

 Identificar a imagem que pertence à mesma categoria, nos diferentes conjuntos 
(bebida, meios de transportes, roupa, brinquedos e frutas) – foi capaz de colocar 
cada uma das imagens nas categorias corretas. 

 Identificar a última cor nas várias sequências de cores – realiza a atividade por 
tentativa-erro, colocando uma cor e olhando para a técnica à espera da 
confirmação. 

 
Trabalhar sozinho: 

 Enfiamento de contas segundo o modelo – realizou bem a atividade, no fim retirou 
as contas e colocou na caixa, não chamou a técnica; foi-lhe pedido para fazer 
novamente e mostrar. 

 
O A.R. disse “Olá” em resposta à técnica e ao sair da sessão, disse “Adeus”, após 
instrução da técnica. 
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DATA: 28 de Fevereiro de 2012 
DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 
 
 
Esquema da sessão: 

 Trabalhar em conjunto 

 Brincar/Computador 
 
Trabalhar em conjunto: 

 Ligação quantidade-número e Escrever os números – fez bem a contagem dos 
objetos sozinho e a ligação ao número correspondente, escrevendo os números 
bem passando por cima dos pontos e já vai começando a escrever os números 
sem os pontos, tendo mais dificuldade no número 5. 

 Identificar a última cor nas várias sequências de cores – realiza a atividade por 
tentativa-erro, colocando uma cor e olhando para a técnica à espera da 
confirmação. 

 Ligação imagem de um familiar ou objeto à palavra – conseguiu nomear a 
imagem do familiar e identificar a palavra correspondente de entre 3 
apresentadas, fazendo a ligação; em relação aos objetos conseguiu nomear os 
objetos, contudo não foi consistente na identificação da palavra correspondente, 
precisando de ajuda. 

 Identificar o diferente – não percebe a negativa ‘Qual não é igual?’, ele fixa a 
última palavra da pergunta, e.g. ‘Qual não é verde?’ e ele aponta para todas as 
imagens que são verdes. 

 Puzzles de associação do animal e o que come – identificou os animais e fez a 
correspondência corretamente. 

 Loto de Oposto – não mostrou consistência nas respostas, umas vezes acerta, 
outras não, sedo difícil perceber se quando acerta é porque sabe ou foi ao calhas. 

 
Em termos das verbalizações, percebe-se melhor que o A.R. diz, tentando ele próprio 
dizer as palavras que ouve sem lhe pedir para o fazer. 
 
O A.R. disse “Olá” e “Adeus”, em resposta à técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mestrado em Reabilitação Psicomotora – FMH 
Estágio Profissionalizante 2011/2012 – CADIn 

 145 

DATA: 06 de Março de 2012 
DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 
 
 
Esquema da sessão: 

 Trabalhar em conjunto 

 Brincar/Computador 
 
Trabalhar em conjunto: 

 Escrever os números – conta sozinho os objetos e passa por cima do tracejado 
sozinho; tenta imitar o gesto com as mãos correspondente ao número, precisando 
de alguma ajuda quando tem que utilizar as duas mãos; já faz os números mais 
percetíveis sem apoio do tracejado, contudo faz mal de propósito para ter ajuda. 

 Identificar o diferente – fez bem nos conjuntos referentes à cores, pois discrimina-
as, mas fazendo a pergunta “Qual está mal?”, pois se a perguntar for “Qual não é 
igual?” ele erra; nos conjuntos com objetos não conseguiu fazer, sendo por 
tentativa-erro. 

 Ligação imagem de um familiar ou objeto à palavra – identificava as imagens dos 
familiares e dos objetos e faz a correspondência com a palavra corretamente, 
hesitando em algumas referentes a objetos mas corrigindo-se a ele próprio. 

 Identificar a última cor nas várias sequências de cores – realiza a atividade por 
tentativa-erro, não percebendo a lógica da sequência. 

 Completar a figura humana, tendo só a cabeça e o tronco desenhados – completa 
bem, desenhando as partes que faltam (pernas, braços, pés, dedos, olhos, nariz, 
boca, orelhas e cabelo) e apontando em si próprio; apenas teve dificuldade ao 
desenhar os dedos nas mãos, pondo mais de 5 dedos em cada. 

 Escrever as vogais – identificou as vogais i, o e u bem, tendo dificuldade em saber 
o a e o e, uma vez que as vogais estavam em minúsculas e ele está habituado 
maiúsculas; conseguiu escrevê-las passando por cima do tracejado. 

 
 
Brincar: 

 Jogo “Loto dos Objetos” – conseguiu esperar pela sua vez e respeitar o outro 
enquanto jogava, sendo necessário apenas chamá-lo a atenção algumas vezes. 

 
 
O A.R. disse “Olá” e “Adeus” em resposta à técnica. 
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DATA: 13 de Março de 2012 
DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 
 
 
Esquema da sessão: 

 Trabalhar em conjunto 

 Brincar/Computador 
 
Trabalhar em conjunto: 

 Ligação quantidade em dedos-número e Escrever os números – fez bem a 
contagem dos objetos sozinho e a ligação ao número correspondente, escrevendo 
os números bem, passando por cima dos pontos e já vai começando a escrever 
os números sem os pontos, tendo mais dificuldade no número 5; também 
consegue fazer com os dedos as quantidades até ao 5. 

 Completar as sequências de cores, pintando o último círculo – conseguiu realizar 
bem a atividade, escolhendo o lápis da cor correta e pintando; houve por vezes 
algumas hesitações, mas acabou por escolher a cor correta. 

 Ligação imagem de um familiar ou objeto à palavra – identificava as imagens dos 
familiares e dos objetos, fazendo vocalizações aproximadas das palavras, e faz a 
correspondência com a palavra corretamente. 

 Associações de objetos – fez a ligação bem e sem dificuldade entre os objetos, 
tentou também vocalizar, sendo que alguns não sabia o que eram. 

 Conceito de grande e pequeno – identificou as diferentes imagens, vocalizando o 
seu nome, e esteve melhor a identificar qual a imagem de tamanho grande e 
pequeno, precisando ainda por vezes de pistas. 

 Loto de Opostos – trabalhou-se os conceitos de frente/trás, cima/baixo, 
dentro/fora e acordado/dormir; esteve muito inconsistente nas respostas, 
necessitando de ajuda para responder corretamente. 

 
Brincar: 

 Formas Geométricas – emparelhou as formas geométricas corretamente e tentou 
nomeá-las, necessitando de alguma ajuda para tal. 

 
O A.R. disse “Olá e “Adeus” em resposta à técnica. 
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DATA: 27 de Março de 2012 
DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 
 
 
Esquema da sessão: 

 Trabalhar em conjunto 
 
Trabalhar em conjunto: 

 Escrever os números – conta os objetos e passa por cima do tracejado sozinho; 
tenta imitar o gesto com as mãos correspondente ao número, mesmo não lhe 
sendo pedido para o fazer, precisando de alguma ajuda quando tem que utilizar 
as duas mãos; faz os números mais percetíveis sem apoio do tracejado, contudo 
faz mal de propósito para ter ajuda; fez pela primeira vez com o lápis, em vez da 
caneta de filtro. 

 Ligar os números para formar a figura humana e completar o desenho – foi 
necessário alguma ajuda para ligar os números e conseguiu completar sozinho a 
figura humana (sendo-lhe perguntado ‘O que falta no boneco?’), apontando nele 
próprio as partes que faltavam no desenho. 

 Ligação imagem de um familiar ou objeto à palavra – identificava as imagens dos 
familiares e dos objetos, fazendo vocalizações aproximadas das palavras, e faz a 
correspondência com a palavra corretamente. 

 Emparelhamento do nome à imagem – não conseguiu fazer a atividade bem; 
quando se colocavam as 6 palavras na mesa, ele não conseguiu escolher a 
correta para cada imagem, contudo, quando se colocava apenas 2 palavras de 
cada vez, ele conseguia emparelhar corretamente com a imagem. 

 Conceito de grande e pequeno – identificou as diferentes imagens, vocalizando o 
seu nome, identifica de uma forma mais consistente qual a imagem de tamanho 
grande e pequeno, hesitando por vezes mas acabando por apontar para a 
imagem correta; precisa só às vezes de pequenas pistas verbais. 

 Ligar objetos à sombra – conseguiu fazer facilmente a atividade, identificando a 
sombra correspondente ao objeto, sem ajuda. 

 Sequências de acontecimentos (com 4 imagens) – realizou a atividade com 
bastante ajuda, sendo colocada a primeira imagem logo e pedindo-lhe que 
colocasse as outras 3 por ordem; das 3 histórias apresentadas, apenas colocou 
as imagens de uma das histórias bem. 

 
O A.R. disse “Olá” e “Adeus” em resposta à técnica. 
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DATA: 10 de Abril de 2012 
DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 
 
 
Esquema da sessão: 

 Trabalhar em conjunto 
 
Trabalhar em conjunto: 

 Escrever os números – conta os objetos e passa por cima do tracejado sozinho; 
faz os números mais percetíveis sem apoio do tracejado, contudo faz mal de 
propósito para ter ajuda; fez a lápis. 

 Escrita do nome – escreveu o primeiro nome bem e autonomamente; o apelido 
escreveu com ajuda física em algumas letras (R, P), não conseguindo fazer só 
com modelo. 

 Conceito de grande e pequeno – identificou as diferentes imagens, vocalizando o 
seu nome, e esteve melhor a identificar qual a imagem de tamanho grande e 
pequeno, precisando ainda por vezes de pistas. 

 Completar as sequências de cores, pintando o último círculo – conseguiu realizar 
bem a atividade, escolhendo o lápis da cor correta e pintando. 

 Ligação imagem de um familiar ou objeto à palavra – identificava as imagens dos 
familiares e dos objetos, fazendo vocalizações aproximadas das palavras, sendo 
algumas delas já verbalizadas bem, e faz a correspondência com a palavra 
corretamente. 

 Separação de cartões da categoria “roupa” e “animais” – realizou bem a atividade, 
não tendo dificuldade. 

 Identificação das imagens correspondentes às categorias “roupa” e “animais” – 
conseguiu identificar corretamente as imagens que pertenciam à categoria 
“roupa”, contudo teve algumas dificuldades para perceber a categoria “animais”, 
assinalando outras imagens que não faziam parte. 

 Loto de opostos – identifica bem os conceitos de dormir e acordar; mostra um 
pouco de consistência nos conceitos de cima/baixo e dentro/fora, contudo aponta 
muito por tentativa-erro; quando associado um gesto a um conceito, torna-se um 
pouco mais fácil a identificação da imagem correspondente a esse conceito. 

 
O A.R. disse “Olá”, dando um beijinho, e “Adeus”, acompanhado do gesto, em resposta à 
técnica. 
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DATA: 17 de Abril de 2012 
DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 
 
 
Esquema da sessão: 

 Trabalhar em conjunto 

 Brincar 
 
Trabalhar em conjunto: 

 Ligação quantidade em dedos-número e Escrever os números – fez bem a 
contagem dos objetos sozinho e a ligação ao número correspondente, escrevendo 
os números bem, passando por cima dos pontos e escreve sozinho apenas com 
modelo. 

 Identificar o diferente numa sequência ou de cores ou objetos iguais – não 
percebe a negativa ‘Qual não é igual?’; tentou-se novamente a pergunta “Qual 
está mal?” e ele não foi consistente na resposta, errando na maioria dos 
conjuntos. 

 Ligação da palavra à imagem de um objeto ou familiar – faz bem a ligação das 
palavras correspondentes à mãe, ao pai e ao A.R.; as palavras referentes aos 
objetos só vez bem após demonstração, ou seja, da segunda vez que a palavra 
apareceu. 

 Escrever as vogais – identificou corretamente as vogais; conseguiu escrevê-las 
passando por cima do tracejado; sem apoio do tracejado precisou de alguma 
ajuda física. 

 Ligação da imagem com a palavra à vogal – após demonstração, conseguiu 
realizar a atividade, necessitando de algumas pistas visuais. 

 Sequências de acontecimentos (com 4 imagens) – realizou a atividade com 
bastante ajuda, sendo colocada a primeira imagem logo e pedindo-lhe que 
colocasse as outras 3 por ordem; das 3 histórias apresentadas a da construção do 
boneco de neve fez sozinho, as restantes precisou de ajuda. 

 
Brincar: 

 Jogo “Loto dos Objetos” – tinha tendência para ser ele sempre a tirar o cartão, 
mas chamando-o a atenção conseguiu esperar pela sua vez e respeitar o outro. 
Tentava dizer a imagem que estava em cada cartão e quando não sabia, 
mostrava o cartão a técnica como que a pedir para ela dizer, e ele depois tentava 
repetir. 

 
 
O A.R. disse “Olá” e “Adeus”, acompanhado do gesto, em resposta à técnica. 
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DATA: 24 de Abril de 2012 
DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 
 
 
Esquema da sessão: 

 Trabalhar em conjunto 

 Brincar 
 
 
Trabalhar em Conjunto: 

 Completar a sequência de números de 1 a 9 – fez bem, nomeou os números 
sozinho e escreveu corretamente os que faltavam, apenas sendo necessário a 
técnica guiar a tarefa. 

 Desenhar a figura humana – desenhou a figura humana com todos os elementos 
– cabeça, tronco, braços, mãos, dedos, pernas, pés, cabelo, olhos, nariz, boca e 
orelhas. Ao longo da atividade era necessário que a técnica perguntasse à criança 
“o que falta mais?”, ela apontava nela própria, tentando verbalizar e desenhava na 
folha. 

 Ligação da palavra à imagem de um objeto ou familiar – faz bem a ligação das 
palavras correspondentes à mãe, ao pai e aoA.R.; só fazia as palavras referentes 
aos objetos depois de a técnica dizer o início da palavra. Verbaliza as palavras, 
sendo que os objetos repete após a verbalização da técnica. 

 Ligação de imagens diferentes do mesmo conceito (feito com os opostos 
cima/baixo, frente/trás e dentro/fora) – conseguiu identificar bem as imagens do 
mesmo conceito, ligando-as. 

 Escrever as vogais – identificou corretamente as vogais; conseguiu escrevê-las 
passando por cima do tracejado, necessitando de pequenas ajudas para escrever 
sem apoio do tracejado, apenas com o modelo.  

 Escrever o nome e apelido – escreveu o primeiro nome e apelido de forma 
autónoma, necessitando de modelo nas letras S, R e P. Continua com dificuldade 
em escrever com letra pequena e no espaço delimitado. 

 Conceito de grande e pequeno – identificou as diferentes imagens, verbalizando o 
seu nome. Necessitou de ajuda a identificar quais as imagens grande e pequenas, 
encontrando-se muito agitado. 

 Escrever os números – contou bem as quantidades de objetos e escreveu o 
número correspondente, necessitando apenas de modelo para escrever o 4 e o 7. 

 
Brincar: 

 Jogo do Alvo – tentava sempre atirar as bolas de uma distância curta do alvo, 
mas conseguiu respeitar e realizar a tarefa da distância que a técnica definiu. 
Queria ser ele sempre a apanhar as bolas e a jogar, contudo foi capaz de 
respeitar o outro e esperar pela sua vez. 

 
Nesta sessão, o A.R. encontrava-se muito agitado e distraído, talvez por não ter dormido 
a sesta. Por outro lado, estava a vocalizar mais e a dizer melhor as palavras. 
 
O A.R. disse “Olá”, dando um beijinho, e “Adeus”, acompanhado do gesto, em resposta à 
técnica. 
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DATA: 08 de Maio de 2012 
DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 
 

 
Esquema da sessão: 

 Trabalhar em conjunto 

 Brincar 
 
 
Trabalhar em Conjunto: 

 Escrever as vogais – identificou corretamente as vogais; conseguiu escrevê-las 
passando por cima do tracejado e sem apoio do tracejado, apenas com o modelo. 
Contudo, houve alturas em que fazia mal as letras de propósito para ter ajuda da 
técnica. 

 Escrever o nome e apelido – escreveu o primeiro nome e apelido de forma 
autónoma, necessitando apenas de modelo na letra S. Continua com dificuldade 
em escrever com letra pequena e no espaço delimitado. 

 Identificar o diferente numa sequência ou de cores ou objetos iguais – não 
percebe a negativa ‘Qual não é igual?’; tentou-se novamente a pergunta “Qual 
está mal?” e ele identificou o objeto diferente na maioria dos conjuntos. 

 Ligação da palavra à imagem de um objeto ou familiar – verbaliza as palavras, 
alguma só depois de a técnica verbalizar (em relação aos objetos); faz bem a 
ligação das palavras correspondentes à mãe, ao pai, ao A.R. e sopa; nas palavras 
dos outros objetos era necessário que a técnica dissesse o início da palavra. 

 Sequências de acontecimentos (com 4 imagens) – realizou a atividade 
relativamente bem, sendo que primeiramente a técnica descreveu com ele as 
imagens e foi colocada a primeira imagem logo e pedindo-lhe que colocasse as 
outras 3 por ordem; necessitou apenas de pequenas pistas. 

 Loto de opostos – identifica bem os conceitos de dormir e acordar; mostra um 
pouco de consistência nos conceitos de cima/baixo e dentro/fora, contudo aponta 
muito por tentativa-erro, notando-se que não faz a descriminação das imagens. 

 Escrever os números – contou bem as quantidades de objetos e escreveu o 
número correspondente, necessitando de modelo para escrever os números 2, 4, 
7 e 9. 

 Seguir a instrução relativa a um conceito, colocando a bola no lugar correto, após 
instrução verbal e pista visual – ficou desorientado a partir do momento em que 
saiu da mesa de trabalha, estando ao pé da técnica quando está lhe demonstrava 
a tarefa e lhe dizia a instrução, mas correndo logo pela sala, não realizando a 
tarefa. 

 
Brincar: 

 Jogo do Alvo – teve a iniciativa de ir buscar o jogo para jogar com a técnica, 
atirando as bolas para o alvo da distância estabelecida pela técnica. Queria 
ser ele sempre a apanhar as bolas e a jogar, contudo foi capaz de respeitar o 
outro e esperar pela sua vez. 

 
O A.R. disse “Olá” em resposta a técnica e veio por iniciativa dar-lhe um beijinho. No fim, 
disse “Adeus”, fazendo o gesto, em resposta à mesma. 
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DATA: 15 de Maio de 2012 
DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 
 

 
Esquema da sessão: 

 Trabalhar em conjunto 

 Trabalhar sozinho 
 
 
Trabalhar em Conjunto: 

 Escrever as letras (P, M, S, B, R, C) – alguma ajuda para identificar as letras; 
identificou as imagens corretamente; conseguiu escrever as letras passando por 
cima do tracejado; sem apoio do tracejado, apenas com o modelo, precisou de 
ajuda nas letras S e B. Contudo, houve alturas em que fazia mal as letras de 
propósito para ter ajuda da técnica. 

 Ligação da imagem com a palavra à vogal – após demonstração, conseguiu 
realizar a atividade sem dificuldades. 

 Escrever o nome e apelido – escreveu o primeiro nome e apelido de forma 
autónoma, necessitando apenas de modelo na letra S. Continua com dificuldade 
em escrever com letra pequena e no espaço delimitado. 

 Escrever os números – contou bem as quantidades de objetos e escreveu o 
número correspondente, necessitando de modelo para escrever os números 2, 4, 
5 e 7. 

 Desenhar a figura humana – desenhou a figura humana com todos os elementos 
– cabeça, tronco, braços, mãos, dedos, pernas, pés, cabelo, olhos, nariz, boca e 
orelhas. Ao longo da atividade era necessário que a técnica perguntasse à criança 
“o que falta mais?”, ela apontava nela própria, tentando verbalizar e desenhava na 
folha. 

 Sequências de acontecimentos (com 3 e 4 imagens) – não conseguiu realizar a 
atividade; a técnica ajudou-o, descrevendo cada uma das imagens e colocando a 
primeira, perguntando-lhe “o que acontece a seguir?”, “qual é a seguir?”; a criança 
colocava uma imagem ao calhas – este exercício foi feito com imagens diferentes 
das que a criança estava habituada, de modo a perceber se ela já tinha adquirido 
este conhecimento ou se já tinha decorado as histórias. 

 Leitura de frases – a criança não conseguiu ler as palavras referentes à 
mãe/pai/ela própria, sem pistas verbais da técnica, uma vez que a palavra não 
estava emparelhada com a imagem correspondente; conseguiu nomear o objeto e 
identificar a palavra correspondente; não conseguiu ler as frases no fim, apenas 
repetindo após verbalização da técnica. 

 Seguir a instrução relativa a um conceito, colocando a peça de lego no lugar 
correto, após instrução verbal e pista visual – esta atividade foi realizada na mesa, 
estando a criança sentada (ao contrário da sessão anterior que a criança estava 
de pé e com uma bola, pensado que fosse para brincar) – a criança colocava a 
peça de lego no lugar correto após pista visual; se a instrução fosse apenas 
verbal ela não conseguia fazer. 

 
Trabalho Sozinho: 

 Completar as sequências de cores, pintando o último círculo – conseguiu realizar 
bem a atividade, escolhendo o lápis da cor correta e pintando, sem ser necessário 
demonstração; enquanto realizava o exercício, olhava para a técnica a pedir 
reforço e confirmação se estava certo; realiza mal a pega (pega no lápis com os 
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dedos todos); quando acabou a atividade, foi dar as fichas à técnica, após esta 
verbalizar “já está?”, pois a criança permaneceu sentada a brincar com os lápis. 

 
O A.R. disse “Olá” em resposta a técnica e veio por iniciativa dar-lhe um beijinho. No fim, 
disse “Adeus”, fazendo o gesto, em resposta à mesma. 
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DATA: 29 de Maio de 2012 
DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: A.R.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 
 

 
Esquema da sessão: 

 Trabalhar em conjunto 

 Brincar 
 
Trabalhar em conjunto: 

 Escrever as letras (F, N, D) – alguma ajuda para identificar as letras; identificou as 
imagens corretamente; conseguiu escrever as letras passando por cima do 
tracejado; sem apoio do tracejado, apenas com o modelo, conseguiu escrever 
bem. 

 Ligar a palavra com a imagem à primeira letra, escrever as letras (P, M, S, R, B, 
A) – identificou as imagens, verbalizando sem ajuda da técnica; ligou 
corretamente as letras às palavras, após demonstração da atividade; escrever 
bem as letras passando pelo tracejado; apenas com o modelo, escreveu de forma 
percetível a maioria das letras, precisando de ajuda no S e no B. 

 Escrever o nome e apelido – escreveu o primeiro nome e apelido de forma 
autónoma, necessitando apenas de modelo na letra S; conseguiu fazer a letra um 
pouco mais pequena. 

 Leitura de frases – a criança conseguiu ler as palavras referentes à mãe/pai/ela 
própria, estando a palavra emparelhada com a imagem correspondente; 
conseguiu nomear o objeto e identificar a palavra correspondente; tentava ler a 
frase toda, a técnica apenas dizia o verbo; ele repetia a frase corretamente após a 
verbalização da técnica. 

 Ligação quantidade-número e Escrever os números – fez bem a contagem dos 
objetos sozinho e a ligação ao número correspondente, escrevendo os números 
bem passando por cima dos pontos e só com modelo. 

 Identificar o diferente numa sequência ou de cores ou objetos iguais – não 
percebe a pergunta “Qual está mal?”, não sendo consistente na resposta, errando 
na maioria dos conjuntos. 

 Escrever os números de 10 a 15 – conto bem a quantidade correspondente ao 
número, precisando de alguma ajuda quando o número de objetos era superior a 
12; escrever bem os números, quer passando por cima do tracejado, quer só com 
modelo. 

 Conceito de grande e pequeno – identificou as diferentes imagens, verbalizando o 
seu nome. Necessitou de pistas verbais e visuais para identificar quais as 
imagens grandes e pequenas. 

 
Brincar: 

 Jogar à bola – quis jogar à bola com a técnica, atirando a bola para ela e ficando à 
espera para a receber de volta. 

 
O A.R. deu um beijinho à técnica assim que chegou à sala, dizendo “Olá” em resposta a 
esta. No fim da sessão, disse “Adeus”, acompanhado do gesto, em resposta à técnica. 
 
Ao longo de toda a sessão, o A.R. encontrou-se distraído e agitado, mexendo-se muito 
na cadeira. Devido a esta agitação, a escrita dele não estava tão percetível como nas 
outras sessões. 
 


