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Anexos 

 

1. PLANEAMENTOS DE ATIVIDADES E SESSÕES 
 
Como foi referido no anteriormente, no início do segundo semestre foi proposto que eu 
planeasse uma atividade por sessão para algumas das crianças acompanhadas – para o 
D.C., o G.B., o D.F., o J.L., o A.M., o F.L., o G.S. e o R.S.. De referir que para duas 
destas crianças – G.S. e R.S. – foi proposto que eu elaborasse uma ficha com um texto e 
perguntas de interpretação para todas as sessões, daí o planeamentos das atividades 
destas duas crianças conter apenas uma atividade, pois esta foi sempre igual ao longo de 
todas as sessões. 
No início de Maio do presente ano, foi proposto que para cinco destas oito crianças – 
D.C., G.B., J.L., A.M. e F.L. – eu planeasse e realizasse a sessão. 
 
Em seguida serão apresentados os planeamentos referentes as atividades desenvolvidas 
com cada uma destas crianças, assim como os planeamentos das sessões realizadas. 
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1.1. D.C. 
 

PLANEAMENTOS DE ATIVIDADES 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: D.C.     Idade: 5 anos     Género: Masculino 

 Atraso Global do Desenvolvimento Psicomotor 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

Percurso 

Cognição  

Motricidade 
Global – 
equilíbrio 
dinâmico 

Coordenação 
Óculo-Manual 

Motricidade Fina 

É mostrado pela técnica, um 
cartão com um número, dizendo 
para a criança o memorizar. 

É pedido à criança que percorra 
os blocos, após demonstração. 

É solicitado à criança que lance 
a bola para o cesto em frente, o 
número de vezes que lhe foi 
mostrado no cartão. 

É pedido que a criança escreva o 
número que lhe foi mostrado no 
cartão. 

Repetir-se o percurso. 

É pedido que a criança efetue a 
soma. 

Percorrer os blocos em equilíbrio, 
com a cabeça e o tronco direitos, 
colocando um pé à frente do outro, 
de dedo dado ao técnico, podendo 
manifestar 1 movimento de 
hesitação. 

Lançar a bola o número de vezes 
que lhe foi mostrado no cartão, 
tendo 3 tentativas em cada 
lançamento para acertar com a bola 
no cesto. 

Ao escrever, tem que segurar na 
caneta com o polegar e o indicador. 

Realizar a soma corretamente, com 
auxílio dos dedos para contar 

 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Feedback  

Cartões 
com 
números 
de 1 a 3 

Blocos de 
plástico 

Cesto de 
plástico 

Bola 

Quadro 

Caneta 

Mais, Menos 
e Igual 

Cognição 

Motricidade Fina 

São apresentadas fichas com 2 
exercícios diferentes.  

Primeiro, é solicitado à criança 
que conte quantos objetos 

Identificar qual o conjunto de 
objetos que tem uma maior ou 
menor ou igual quantidade, em 
relação a um outro conjunto, 
verbalizando e apontando enquanto 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Fichas 

Lápis 
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existem em cada conjunto e que 
diga qual deles tem uma maior 
ou menor ou igual quantidade. 

Noutra ficha, é pedido que a 
criança conte quantos objetos 
existem de cada tipo e que diga 
qual aquele que está em maior 
ou menor quantidade. 

conta,  

Identificar, num conjunto constituído 
por 2 ou mais objetos diferentes, 
qual o objeto que se encontra em 
maior ou menor quantidade, 
verbalizando e apontando enquanto 
conta. 

Ao escrever, tem que segurar na 
caneta com o polegar e o indicador. 

Pistas visuais 

Feedback 

Percurso 

Cognição 

Motricidade 
Global – 
equilíbrio 
dinâmico 

Coordenação 
Óculo-Manual 

É pedido à criança que percorra 
o banco sueco, após 
demonstração. 

É solicitado à criança que lance 
a bola para o cesto em frente e 
que conte o número de 
lançamentos que efetuou até 
acertar com a bola. 

É pedido à criança que dê mais 
ou menos saltos no trampolim 
que os lançamentos que vez. 

Repetir-se o percurso. 

Percorrer o baco sueco em 
equilíbrio, com a cabeça e o tronco 
direitos e: (1) colocando um pé à 
frente do outro, de dedo dado ao 
técnico, podendo manifestar 1 
movimento de hesitação; (2) de 
lado, podendo manifestar 1 
movimentos de hesitação; (3) de 
gatas, sem movimentos de 
hesitação; (4) de um modo à sua 
escolha e diferente. 

Lançar a bola até acertar no cesto. 

Saber quantos lançamentos fez até 
acertar com a bola e, segundo 
indicação da técnica, nomear um 
número maior ou menor que esse. 

Saltar no trampolim, em equilíbrio, 
fletindo bem as pernas para dar 
impulso, contanto em voz alta os 
saltos. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Pistas verbais 

Feedback 

Banco 
sueco 

Bola 

Cesto de 
plástico 

Trampolim 
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Percurso 

Motricidade 
Global – 
equilíbrio 
dinâmico 

Coordenação 
Óculo-Manual 

É pedido à criança que percorra 
os 3 arcos, saltando de arco em 
arco, após demonstração da 
técnica. 

É solicitado à criança que lance 
a bola para o cesto em frente. 

Repetir-se o percurso. 

Percorrer os 3 arcos, em equilíbrio 
e com o tronco e cabeça direitos, 
saltando a: (1) pés juntos; e (2) a 
pé-coxinho, com o mínimo de ajuda 
física e podendo manifestar 2 
movimentos de hesitação. 

Lançar a bola para o cesto, tendo 3 
tentativas para acertar com a bola. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Pistas verbais 

Feedback 

Arcos 

Bola 

Cesto de 
plástico 

Percurso 

Cognição 

Motricidade 
Global – 
Equilíbrio 
dinâmico 

Coordenação 
Óculo-Manual 

É pedido à criança que passe 
pelos 3 bastões, saltando por 
cima deles, um a um, após 
demonstração da técnica. 

É solicitado à criança que lance 
a bola para o arco em frente. 

É dita uma operação de soma, 
para ela fazer sem suporte 
escrito. 

É pedido que salte no trampolim 
o número de vezes 
correspondente ao resultado da 
operação. 

Repetir-se o percurso. 

Passe pelos 3 arcos, em equilíbrio 
e com o tronco e cabeça direitos, 
saltando a: (1) pés juntos; e (2) a 
pé-coxinho, com o mínimo de ajuda 
física e podendo manifestar 2 
movimentos de hesitação. 

Lançar a bola para o cesto, tendo 3 
tentativas para acertar com a bola. 

Realizar a operação matemática 
corretamente, podendo recorrer aos 
dedos e com pistas verbais da 
técnica, se necessário. 

Saltar no trampolim, em equilíbrio, 
fletindo bem as pernas para dar 
impulso, o número de vezes 
correspondente ao resultado da 
operação, contanto em voz alta os 
saltos. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Pistas verbais 

Feedback 

Bastões 

Bola 

Arco 

Trampolim 
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Construir 
palavras 

Cognição 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que nomeie a 
imagem e algumas das letras 
que compõem a palavra. 

De seguida, é solicitado que 
encontre as sílabas que 
compõem a palavra, ligando-as. 

É pedido para copiar a palavra. 

Nomear as várias imagens 
corretamente. 

Nomear as letras que compõem a 
palavra, a pedido da técnica. 

Identificar as sílabas iguais na 
grelha de sílabas. 

Fazer a ligação das 2 sílabas que 
constituem a palavra, com pistas 
verbais dadas pela técnica. 

Copiar as palavras, escrevendo-as 
com letra legível e dentro do 
espaço delimitado. 

Ao ligar as sílabas e ao escrever, 
tem que segurar na caneta com o 
polegar e o indicador. 

 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 

Percurso 

Motricidade 
Global – 
equilíbrio 
dinâmico 

Coordenação 
Óculo-Manual 

É pedido à criança que percorra 
os 3 arcos, saltando de arco em 
arco, após demonstração da 
técnica. 

É solicitado à criança que lance 
a bola para o cesto em frente. 

Repetir-se as atividades. 

Percorrer os 3 arcos, em equilíbrio 
e com o tronco e cabeça direitos, 
saltando a: (1) pés juntos; e (2) a 
pé-coxinho, com o mínimo de ajuda 
física e podendo manifestar 2 
movimentos de hesitação. 

Lançar a bola para o cesto, tendo 3 
tentativas para acertar com a bola. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Pistas verbais 

Feedback 

Arcos 

Bola 

Cesto de 
plástico 
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Percurso 

Motricidade 
Global – 
equilíbrio 
dinâmico 

Coordenação 
Óculo-Manual 

É pedido à criança que percorra 
os blocos de plásticos, após 
demonstração. 

É dito à criança que realize 
saltos ao pé-coxinho, após 
demonstração. 

Repetir-se as atividades 

Percorrer os blocos em equilíbrio, 
com a cabeça e o tronco direitos, 
colocando um pé à frente do outro, 
de dedo dado ao técnico, podendo 
manifestar 1 movimento de 
hesitação. 

Saltar em apoio unipedal, 
realizando 3 saltos seguidos, 
podendo manifestar 2 movimentos 
de hesitação. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Ajuda física, 
se necessário 

Pistas verbais 

Feedback 

Blocos de 
plástico 

Soma 

Competências 
académicas 

Cognição 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que pinte 
as imagens correspondentes às 
parcelas da operação de somar. 

Depois, é pedido que conte o 
total de imagens pintadas e que 
complete a operação, 
escrevendo o resultado. 

Por fim, é pedido que copie a 
operação. 

Pintar o número de imagens 
correspondentes a cada parcela da 
operação, de forma autónoma, 
após demonstração. 

Realizar a operação, contando as 
imagens pintadas, apontando e 
verbalizando, e escrevendo o 
número, segurando no lápis com o 
polegar e o indicador. 

Copiar a operação, segurando no 
lápis com o polegar e o indicador e 
verbalizando. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 

Percurso 

Motricidade 
Global – 
equilíbrio 
dinâmico 

Coordenação 
Óculo-Manual 

É pedido à criança que percorra 
o banco sueco, após 
demonstração. 

De seguida, é solicitado que 
salte após indicação da técnica. 

Depois, a criança tem que lançar 

Percorrer o baco sueco em 
equilíbrio, com a cabeça e o tronco 
direitos e: (1) colocando um pé à 
frente do outro, de dedo dado ao 
técnico, podendo manifestar 1 
movimento de hesitação; (2) de 
lado, podendo manifestar 1 
movimentos de hesitação; (3) de 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Banco 
sueco 

Arco 

Bola 
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a bola para o arco, à sua frente. gatas, sem movimentos de 
hesitação; (4) de um modo à sua 
escolha e diferente. 

Saltar o número de vezes referido 
pela técnica, em equilíbrio e com o 
tronco e cabeça direitos, saltando a: 
(1) pés juntos; e (2) a pé-coxinho, 
podendo manifestar 2 movimentos 
de hesitação. 

Lançar a bola até acertar no arco. 

Feedback 

Ligar as 
Letras 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Linguagem 

Motricidade Fina 

Cada ficha contém uma imagem 
e a palavra correspondente, e 
uma grelha com diversas letras. 

É pedido à criança que encontre 
as letras da palavra e as, 
formando a palavra. 

É solicitado que a criança 
escreva a palavra. 

Nomear a imagem, após solicitação 
da técnica. 

Identificar as letras 
correspondentes da palavra, 
nomeando com ajuda da técnica e 
fazendo um círculo à volta. 

Ligar as letras pela ordem correta, 
formando a palavra, com ajuda da 
técnica. 

Escrevera palavra, segurando no 
lápis com o polegar e o indicador. 

Instrução 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 
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PLANEAMENTOS DE SESSÕES 

DATA: 15 de Maio de 2012 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: D.C.     Idade: 5 anos     Género: Masculino 

TÉCNICA: Dra. Susana Lúcio 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

Soma 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que conte os 
objetos presentes em cada 
conjunto. 

Depois, é solicitado que realize a 
contagem do total de objetos 
presentes nos dois conjuntos e 
identifique qual o número 
correspondente, efetuando a 
ligação. 

Contar os objetos de cada conjunto 
separadamente, apontando 
enquanto verbaliza, com ajuda da 
técnica. 

Realizar a soma dos objetos dos 
dois conjuntos, verbalizando o 
resultado final. 

Ligar o resultado ao número 
corresponde, segurando no lápis 
com o polegar e o indicador. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas  

Lápis 

Letras que 
faltam 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Motricidade Fina 

Cada ficha contém 3 imagens e 
o nome correspondente escrito, 
mas em que faltam letras. Em 
cima estão diversas letras. 

É pedido à criança que nomeie a 
imagem. 

Depois, é solicitado que a 
criança complete a palavra, 
identificando as letras que faltam 
e escrevendo-as. 

Nomear a imagem, sem ajuda da 
técnica. 

Identificar as letras que faltam na 
palavra correspondente à imagem, 
com ajuda da técnica, se 
necessário. 

Escrever as letras que faltam na 
palavra, segurando no lápis com o 
polegar e o indicador. 

Instrução 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 
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Nome 
Cognição 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que 
escreva o seu primeiro nome e 
apelido 

Escrever o nome em espaço 
delimitado, segurando o lápis com o 
polegar e o indicador, com ajuda da 
técnica se necessário. 

Instrução 
verbal 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Folha 

Lápis 

Opostos 
Cognição 

Linguagem 

É pedido à criança que aponte 
para a imagem correspondente 
ao conceito dito pela técnica. 

Depois, é solicitado à criança 
que aponte para a imagem 
correspondente ao conceito 
oposto ao dito pela técnica. 

Identificar o conceito apontando a 
imagem correta. 

Instrução 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Cartões 

Saltos e Bola 

Motricidade 
Global – 
equilíbrio 
dinâmico 

É pedido à criança que chegue 
até ao arco dando saltos, 
seguindo a ordem dita pela 
técnica – ex. 2 saltos para a 
frente, 1 para o lado direito e 1 
para a frente. 

Depois, é solicitado que lance a 
bola para o arco. 

Saltar o número de vezes referido 
pela técnica, em equilíbrio e com o 
tronco e cabeça direitos, saltando a: 
(1) pés juntos; e (2) a pé-coxinho, 
(3) para a frente ou (4) para trás ou 
(5) para a direita ou (6) para a 
esquerda, podendo manifestar 2 
movimentos de hesitação. 

Lançar a bola até acertar no arco 

Instrução 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Arco 

Bola 
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PLANEAMENTOS DE SESSÕES 

DATA: 29 de Maio de 2012 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: D.C.     Idade: 5 anos     Género: Masculino 

TÉCNICA: Dra. Susana Lúcio 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

Somar e 
Pintar 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Motricidade Fina 

Na ficha encontra-se um 
desenho e em cada parte do 
desenho está escrita uma soma. 
Ao lado do desenho está um 
quadro com vários resultados e a 
cor correspondente a cada 
resultado. 

É pedido à criança que realize 
uma das operações e veja no 
quadro qual a cor 
correspondente ao resultado 
para pintar, posteriormente. 

Realizar a soma sem 
concretização, com pistas da 
técnica. 

Identificar a cor correspondente ao 
resultado. 

Pintar o desenho dentro dos 
contornos. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas  

Lápis de 
cor 

Nome 
Cognição 

Motricidade Fina 

É solicitado à criança que 
escreva o seu primeiro nome e 
apelido 

Escrever o nome em espaço 
delimitado, segurando o lápis com o 
polegar e o indicador, com ajuda da 
técnica se necessário. 

Instrução 
verbal 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Folha 

Lápis 

Construir 
Histórias 

Cognição 

Linguagem 

São apresentados à criança 4 
cartões de uma sequência e uma 
placa. 

É pedido à criança que ordene 

Verbalizar o que acontece em cada 
cartão, após solicitação da técnica 
e com algumas pistas. 

Colocar os cartões por ordem na 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Cartões 

Placa 
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os cartões, colocando-os na 
placa e contando a história. 

placa na sequência correta, após 
solicitação da técnica. 

Pistas verbais 

Feedback 

A Primeira 
Letra 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Motricidade Fina 

Cada ficha contém 3 letras 
dentro de círculos de cores 
diferentes, e 8 imagens. 

É pedido à criança que 
identifique as letras nos círculos 
e as imagens. 

De seguida, é-lhe solicitado que 
faça um círculo à volta das 
imagens que começam pelas 
letras presentes na folha. 

Identificar as letras, nomeando-as, 
sem ajuda da técnica. 

Identificar as imagens, nomeando-
as, sem ajuda da técnica. 

Identificar por qual letra começam 
as diferentes imagens, com 
pequenas pistas da técnica. 

Instrução 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 

Palavras 
Cruzadas 

Competências 
Académicas 

Cognição 

Motricidade Fina 

A ficha contém um esquema de 
palavras cruzadas com imagens 
e com um quadro ao lado com as 
palavras correspondentes. 

É pedido à criança que 
identifique as imagens e que 
procure no quadro a palavra 
correspondente, escrevendo-a 
depois no sítio assinalado. 

Identificar as imagens, nomeando-
as, sem ajuda da técnica. 

Identificar a palavra correspondente 
a cada imagem, com pequenas 
pistas da técnica. 

Escrever a palavra, nomeando as 
letras e segurando no lápis com o 
polegar e o indicador. 

Instrução 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Ficha 

Lápis 

Desenhar 
Figuras 

Cognição 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que 
identifique a imagem desenhada 
nas quadrículas. 

De seguida, é-lhe solicitado que 
copie a imagem para as 
quadrículas ao lado. 

Identificar a figura, nomeando-a 
com ajuda da técnica, se 
necessário. 

Copiar a imagem corretamente, 
desenhando nas quadrículas 
certas, segurando o lápis com o 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Fichas 

Lápis 

Tesoura 
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No fim, é pedido que corte a 
figura. 

polegar e o indicador. 

Cortar a figura, autonomamente, 
com pistas da técnica. 

Feedback 


