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1.3. D.F. 
 
PLANEAMENTOS DE ATIVIDADES 

DADOS DA CRIANÇA: 

Nome: D. F.     Idade: 4 anos     Género: Masculino 

 Perturbação Autística 

ATIVIDADE DOMÍNIO DESCRIÇÃO OBJETIVOS ESTRATÉGIAS MATERIAIS 

O Rosto 
Cognição 

Motricidade Fina 

È dado à criança uma placa em 
forma de rosto e peças dos 
elementos que compõem o rosto 
– cabelo, olhos, sobrancelhas, 
nariz, orelhas e boca. 

É-lhe apresentado um modelo e 
pedido à criança que coloque os 
vários elementos no rosto, 
segundo o modelo e após 
demonstração. 

É pedido à criança que aponte 
as partes do rosto nela própria. 

Colocar as peças nos sítios corretos 
do rosto, com ajuda da técnica e 
seguindo o modelo, podendo 
colocar cada peça no lugar errado 2 
vezes. 

Apontar as partes do rosto nele 
próprio, após demonstração e com 
ajuda da técnica, podendo errar 2 
vezes. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Placa de 
rosto 

Peças do 
rosto 

Folha 

Lápis 

Grafismos 
Cognição 

Motricidade Fina 

São apresentadas fichas com 3 
atividades diferentes. 

Primeiro, é pedido à criança que 
desenha linhas horizontais, como 
se fosse o caminho do carro. 

Depois, é pedido que desenhe 
linhas verticais, como se fosse a 
chuva. 

Desenhar o grafismo horizontal, 
vertical e circular, segurando no 
lápis e com ajuda da técnica, 
modelando o gesto. 

Instrução 
verbal 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 
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Na última atividade, é solicitado 
que faça o grafismo circular, 
como se fossem bolas. 

Os Animais 
Cognição 

Motricidade Fina 

É pedido à criança que 
identifique o animal dito pela 
técnica. 

Depois, é solicitado que ligue ao 
animal igual. 

Identificar o animal nomeado pela 
técnica, apontando para a imagem, 
com ajuda visual da técnica. 

Ligar os animais iguais, apontando 
previamente para o animal igual da 
outra coluna com ajuda visual da 
técnica, segurando no lápis com 
ajuda física da técnica. 

Instrução 

Demonstração 

Pistas verbais 
e visuais 

Feedback 

Fichas 

Lápis 


