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Planeamento  

 

Objetivos específicos:  

 Desenvolver Padrões Motores Básicos 

 Desenvolver a capacidade de dissociar os movimentos  

 Desenvolver a capacidade de reconhecimento e identificação de cores 

 Desenvolver a capacidade pré-verbalização e verbalização da ação 

 Desenvolver a coordenação oculo-manual 

 Desenvolver a compreensão 

 Desenvolver a atenção e concentração 

Actividade Objetivo Comportamental Critério de Êxito Material Domínio 

Correspondente 

Estratégias Análise do 

Comportamento 

Activação Geral: 

-Música panda 

 Executar uma pequena 

coreografia mobilizando 

diferentes partes do corpo. 

Conseguir reproduzir 

corretamente a musica, 

mobilizando correctamente as 

partes do corpo 

- Música do Panda 
 Motricidade Global                                   
 

Demonstração 

Instrução verbal 

Reforço verbal 

Realizou com 

sucesso 

 

 

Circuito  

1º Rastejar; 2º girar somente a 

cabeça para esquerda e direita; 

3º subir escadas; 4º descer 

rampa 5º passar por baixo do 

túnel; 6º colocar um pé em cada 

Rastejar; girar somente a 

cabeça para esquerda e direita; 

subir escadas; descer rampa; 

passar por baixo do túnel; 

colocar um pé em cada 

- Colchão 

-Túnel  

-Escadas de 

esponja 

-Rampa de esponja 

   Motricidade Global                                   

 Linguagem 
 

Demonstração 

Instrução verbal 

Reforço verbal 

Realizou com 

sucesso 

 Motricidade Global                                   

 Motricidade Fina                    

 Linguagem 

 Cognição  

 Socio-Emocional  
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obstáculo; 7º realizar o salto 

unipodal. 

De seguida deverá nomear as 

acções que se fazem antes e 

depois de um determinado passo 

do circuito  

obstáculo; realizar o salto 

unipodal. 

Dissociar movimentos (girar a 

cabeça) 

Pré-verbalizar as acções a 

realizar; 

Verbalizar todas as acções 

realizadas durante o circuito; 

Reconhecer proposições 

espaciais e temporais (antes, 

depois, em cima-baixo, dentro-

fora, esquerda-direita. 

- Pine 

- cubos. 

Cruzar as cores A criança deverá colocar as 

peças amarelas com a mão 

esquerda na caixa amarela do 

lado direito, e as peças vermelhas 

com a mão direita na caixa 

vermelha do lado esquerdo 

Realizar corretamente o 

cruzamento bilateral 

Distinguir a esquerda da direita 

Nomear as cores 

Manter-se atento na actividade 

-cubos 

-caixas 

 

 Linguagem 

 Motricidade Fina   

 Cognição 

 

Demonstração 

Reforço verba 

Instrução verbal 

Realizou com 

sucesso 

Modelos com 

cubos e formas 

A criança deverá reproduzir 

modelos diferentes com cubos e 

formas. 

Utilizar a mão preferencial 

(direita) 

Reproduzir corretamente os 

modelos 

Construir torres com 8 cubos 

Manter-se atento na actividade 

-cubos e formas 
 Cognição 

 Motricidade Fina   
 

Demonstração 

Reforço verbal 

Instrução verbal 

Realizou com 

sucesso 
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Retorno á Calma: 

-Relaxação 

  A criança deve descontrair todos 

os seus grupos musculares á 

medida que a técnica movimenta 

a bola. 

Considera-se sucesso se a 

criança conseguir descontrair os 

grupos musculares dos braços e 

das pernas. 

- Música calma 

-Colchão 

-Bola 

   Motricidade Global                                   

 Cognição 

 

Reforço verbal 

para as diferentes 

partes do corpo 

Realizou com 

sucesso 


