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Este documento aqui apresentado tem como principal objetivo informar as 

pessoas que estão mais próximas do G., sobre o trabalho que tem sido realizado até á 

data, nomeadamente a avaliação realizada – Escala de Desenvolvimento Infantil de 

Griffths - e as competências que vão ser trabalhadas ao longo das sessões de 

intervenção- objetivos de intervenção. 

No final do documento encontram-se algumas sugestões de atividades e 

estratégias que poderão ser adotadas em diversas situações do dia-a-dia do Gonçalo, 

de modo a complementar no trabalho que tem sido desenvolvido nas sessões de 

psicomotricidade. 
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A escala de desenvolvimento Infantil de Griffiths pretende determinar o 

grau de eficiência em vários contextos, defendendo que o desenvolvimento se 

processa por estádios evolutivos. 

Esta escala, cujos resultados se traduzem numa Idade Mental (aqui 

referida como “Desenvolvimental”) e em quocientes de desenvolvimento (%), é 

aplicada dos 0 aos 8 anos. 

A escala de desenvolvimento infantil de Griffths está dividida por 5 

domínios: 

 A – Sub-Escala Motora 

 B – Sub-Escala Pessoal e Social 

 C – Sub-Escala da Audição e Fala 

 D – Sub-Escala da Coordenação Óculo-manual 

 E - Sub-Escala da Realização 

 F – Sub-Escala de Raciocinio Prático  

 

 

A avaliação, através da presente escala foi realizada em Outubro de 2011, 

desta forma, no momento de avaliação o G. tinha precisamente 47 meses de idade. 

 

De forma a ter uma perceção mais esquemática dos resultados obtidos 

segue-se o seguinte gráfico que reflete, em termos percentuais, a relação entre a 

idade cronológica e o nível de desenvolvimento do G.: 

 

Relatório de Avaliação 

Escala de Desenvolvimento Infantil de Griffths  



 Ficha de Apoio aos Pais 
 

 3 
 

 

Como é possível verificar, os resultados são muito similares, contudo, a 

sub-escala Coordenação Olho-Mão (D) é a que se evidencia mais na escala e onde o 

G. apresenta mais dificuldades. As sub-escalas Motora (A) e Pessoal e Social (B) 

também se encontram abaixo do esperado para a idade. Nas sub-escalas Audição e 

Fala (C), Realização (E) e Raciocínio prático (F) apesar de serem as áreas mais fortes 

do Gonçalo, também se encontram aquém do esperado para a idade cronológica. 

 

Desta forma, tendo em conta os resultados obtidos e a análise do gráfico 

apresentado é possível determinar os domínios em que o G. apresenta mais 

competências- áreas fortes e aquelas em que evidencia mais dificuldades- áreas 

fracas. Com base neste perfil será elaborado um plano de intervenção que 

contemplará um trabalho em todas elas, no entanto com maior incidência nas áreas 

que se evidenciam como as mais fracas. 

 

 

 

Áreas Fortes Áreas Fracas 
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Apesar de terem sido estabelecidos áreas fortes e áreas fracas é de relembrar 

que em todas as sub-escalas avaliadas o G. revela um atraso no desenvolvimento 

sendo por isso necessário atuar em todas elas de modo a tentar diminuir as suas 

limitações e dificuldades. 

 

 

 

 

 

De modo a melhor compreender os resultados obtidos na escala de 

desenvolvimento aplicada, será apresentada uma apreciação global do 

desenvolvimento do G., através de uma síntese qualitativa e analógica dos resultados 

obtidos com os diferentes domínios do desenvolvimento. É de salientar que, para além 

dos resultados da escala serão igualmente tidos em conta a observação informal 

realizada durante todo o processo de avaliação. 

 

 

Motricidade Global 

Este domínio de desenvolvimento demonstra ser uma das áreas fracas do G., 

onde é evidente nas suas ações alguma impulsividade, descoordenação motora e 

dificuldade na dissociação dos movimentos.  

Apesar do G. conseguir saltar a pés juntos, equilibrar-se num só pé, subir 

escadas com alternância dos apoios, correr depressa e chutar numa bola, ainda não 

consegue descer escadas autonomamente com alternância dos apoios, saltar por 

cima de obstáculos com altura, saltar ao pé-coxinho, atirar uma bola ao chão e 

apanhar. 

O G. evidencia uma descoordenação motora muito derivado á impulsividade e 

agitação que lhe é característica, ou seja, ainda não tem a capacidade de conseguir 

integrar em si todo o envolvimento espacial e temporal em que está inserido, 

exteriorizando essa falta de integração com o seu comportamento impulsivo e 

descoordenação. 

Ao nível da dificuldade na dissociação dos movimentos, o G. tem dificuldades 

em conseguir num movimento rodar só a cabeça, tendendo a rodar o tronco inteiro, ou 

Perfil Global do Desenvolvimento 
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na mobilização dos membros superiores em ações que requerem mobilizar só um 

membro, ele tende a mobilizar ambos. 

Outra dificuldade do G. é a pouca força muscular que evidencia nos membros 

superiores e inferiores, essencial para o adquirir de competências grafomotoras e 

manipulativas ao nível dos membros superiores, e ao nível dos membros inferiores o 

pontapear de uma bola ou o correr com maior segurança. 

 

 

Motricidade Fina 

Esta é a área de desenvolvimento em que na escala se obteve a pontuação 

mais fraca. Assim sendo, ao nível das competências grafomotoras, o G. consegue 

copiar um traço horizontal, um circulo e uma cruz, contudo não consegue copiar um 

quadrado ou uma casa, e apresenta pouca capacidade ao nível do desenho da figura 

humana, não conseguindo desenhar dois elementos percetíveis. 

Devido á pouca força que possui nos membros e a uma laxidão articular nos 

punhos e mãos evidente, o G. aplica pouca força a segurar num lápis e pintar 

realizando também movimentos descoordenados e pouco precisos. 

Ao nível da coordenação oculo-manual, o G. já possuiu uma pinça manual 

nítida, conseguindo enfiar contas e apanhar objetos pequenos, contudo não consegue 

construir torre com mais de 8 cubos e tem dificuldade em manejar com a tesoura. 

Ao nível da lateralidade, o G. apesar de já ter presente uma preferência manual 

direita, evidencia uma descoordenação bilateral, usando indiferenciadamente a mão 

esquerda ou direita ou as duas em simultâneo.   

 

 

Linguagem 

Ao nível deste domínio de desenvolvimento, o G. não evidencia limitações ao 

nível do vocabulário, identificando vários objetos da vida quotidiana, alguns deles pela 

função, compreende adjetivos de tamanho, a negação, repete frases de 6 ou mais 

silabas e usa pronomes pessoais e possessivos. Nomeia ainda várias cores, para 

além das primárias, o que revela igualmente uma competência cognitiva da sua parte.  

Evidencia dificuldades em definir alguns objetos pelo uso (cadeira, chave, casa, 

relógio) e identificar opostos. 

Ao nível da linguagem falada, o G. tem dificuldade na articulação das palavras, 

e ao tentar expressar-se verbalmente fala muito rápido saltando muitas silabas.  
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Outra dificuldade evidente no G. é a verbalização da ação que vai muito de 

encontro ás competências de toda a sua motricidade global, ou seja, ao realizar uma 

acção ele tem dificuldade em integrar e verbalizar o que está a fazer no momento ou o 

que tem que fazer para realizar aquela mesma ação. Sendo assim fundamental haver 

esta integração do movimento e consciencialização e associação da palavra á ação. 

 

Cognição 

Ao nível do raciocínio prático, o G. consegue contar 4 cubos, memorizar 2 

dígitos, comparar tamanhos, pesos, alturas e comprimentos, e distinguir o certo do 

errado. 

As maiores limitações que se evidenciam no G. a este nível de 

desenvolvimento, é a atenção, memória e o planeamento da ação motora. 

O G. apresenta uma atenção muito dispersa, tendo imensas dificuldades em se 

concentrar e manter numa tarefa proposta. As dificuldades de memorização vão muito 

de encontro a esta falta de atenção e concentração, uma vez que não se 

concentrando na atividade a informação que retém vai ser menor. 

Ao nível do planeamento da ação, é importante que o G. evolua nesta 

capacidade de forma a conseguir até na sua vida quotidiana, pensar e planear o que 

tem a fazer para conseguir atingir aquele objetivo ou superar aquele problema.  

 

Competências Sociais 

A este nível de desenvolvimento, o G. coopera a arrumar brinquedos, ajuda em 

tarefas domésticas, brinca com outras crianças tendo um melhor amigo, sabe o seu 

sexo, o seu nome e o seu apelido. 

Apresenta dificuldades em conseguir esperar pela sua vez no jogo e aceitar as 

regras do mesmo, o que vai muito de encontro á impulsividade e agitação que lhe é 

característica. 

 

Autonomia 

Ao nível da autonomia, o G. consegue desabotoar e abotoar botões, despe-se 

sozinho, calça meias e sapatos sem ajuda, lava e limpa as mãos e a cara sem ajuda e 

escova os dentes sem ajuda. Evidencia limitações ao vestir-se e despir-se sozinho, a 

usar a colher e o garfo em conjunto, a comer autonomamente e a lavar o seu cabelo 

sozinho na hora do duche. 
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Tendo em conta os dados recolhidos através da Avaliação Formal da aplicação 

da escala da Griffiths, serão apresentados de seguida os objetivos desta fase de 

intervenção inicial, estando os mesmos agrupados tendo em conta os vários domínios 

de desenvolvimento, como, a Motricidade global, Motricidade Fina, Linguagem, 

Cognição e Competência Sociais. 

 

 

Motricidade Global 

O G. deverá ser capaz de: 

 Realizar saltos transpondo linhas 

 Subir e descer escadas com alternância de pés dos apoios 

 Saltar ao pé-coxinho 

 Atirar uma bola de ténis ao chão e apanhar 

 Marchar ao ritmo imposto pela música/ colaborar em jogos de imitação 

 Levantar e rodar a cabeça 

 Empurrar uma bola segura nas mãos de outra pessoa 

 Tentar puxar uma bola das mãos de outra pessoa 

 Pontapear uma bola com toda a força 

 Empurrar objetos com os pés e com as mãos 

 

Motricidade Fina 

O G. deverá ser capaz de: 

 Desenhar por imitação várias formas (circulo fechado, quadrado, 

escadas , etc). 

 Desenhar figura humana, com pelo menos, dois elementos percetíveis e 

proporcionais sem ajuda verbal; 

 Colorir imagens sem sair dos contornos. 

 Consolidar o uso da mão preferencial 

Formulação de Objetivos de Intervenção 
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 Realizar o cruzamento bilateral ao nível da linha média 

 Seguir com um lápis um percurso delimitado sem sair dos limites 

 Virar páginas de um livro, uma de cada vez 

 Realizar cortes lineares em folhas de papel e sem ajuda 

 Constrói torre de 8 cubos 

 

Linguagem 

OG. Deverá ser capaz de: 

 Discriminar diferentes cores 

 Identificar diferentes objetos 

 Identificar objetos pela função 

 Pré-verbalizar a ação a fazer 

 Verbalizar a ação que é feita no momento 

 Compreender opostos 

 Compreender proposições espaciais e temporais (em cima, em baixo, 

atrás, á frente, de lado, agora, depois, antes,..) 

 

Cognição 

O G. deverá ser capaz de: 

 Aumentar os períodos de atenção sustentada para livros e figuras 

 Realizar a atividade na sua totalidade sem desviar a sua atenção para 

situações do envolvimento parasitas 

 Reproduzir verbalmente as ideias chave de uma história após ouvi-la 

 Identificar os elementos presentes numa sequência de imagens 

mostrada anteriormente.: 

 Planear uma ação verbalizando os passos a realizar 

 Transcrever para o papel circuitos com ações realizadas (estruturação 

espacial) 

 Transcrever do papel para o real circuitos de ações a realizar 

(estruturação espacial).: 

 Identificar partes do corpo em si e no outro 

 Mobilizar durante uma atividade diferentes partes do corpo, dissociando 

o lado esquerdo do lado direito 
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Socio-Emocional 

O G. deverá ser capaz de: 

 Esperar pela sua vez no jogo e cumprir as regras do mesmo (diminuir a 

impulsividade e aumentar o tempo de atenção). 

 

 

 

 

       Nos tempos que decorrem é sabido que o papel da família é fundamental 

para que consiga atingir um melhor desenvolvimento das crianças. O mais importante 

nas interações da família com a criança não é a quantidade, mas sim a qualidade da 

estimulação. 

       Assim sendo, para dar continuidade ao trabalho que está a ser 

desenvolvido nas sessões de Intervenção Precoce, ao nível da Psicomotricidade, 

seguem-se algumas estratégias dirigidas à família e às pessoas mais próximas do G.. 

Estas estratégias têm como propósito ajudar o G. a alcançar os objetivos que foram 

delineados.      

 As atividades propostas encontram-se divididas em três grandes grupos: 

 

             

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades de Rotina: São propostas algumas tarefas que ocorrem regularmente, 

onde estão incluídas atividades do dia-a-dia, tais como vestir e despir, refeições e higiene. 

Estas atividades permitem à criança, aprender novas habilidades ou desenvolver 

habilidades que estão a ser adquiridas. 

 

  Atividades Planeadas: Estão relacionadas com tarefas que, normalmente, não 

acontecem sem a organização do adulto. Devem estar de acordo com os interesses da 

criança e com os objetivos propostos 

 

Atividades Iniciadas pela Criança: Estas atividades englobam as tarefas que a 

criança inicia por livre vontade, tendo em conta os seus interesses e motivações. O adulto 

pode aproveitar estas situações para desenvolver os objetivos e promover novas 

aprendizagens. 

 

Sugestões de Atividades e Estratégias 
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As atividades sugeridas serão assinaladas com uma estrela com a cor 

correspondente á área de desenvolvimento que se pretende trabalhar: 

 

 Motricidade Global   

 Motricidade Fina  

 Cognição  

 
 

Atividades de Rotina 
 

 

As atividades da vida quotidiana são fundamentais para desenvolver 

capacidades e competências no que diz respeito á autonomia. 

Em qualquer uma das sugestões, forneça ajuda física quando o G. evidenciar 

dificuldades, contudo á medida que o tempo passa vá reduzindo a mesma ajuda. Para 

além de ajuda física pode dar pistas verbais, iniciando respostas pretendidas. 

 

 

Nos actos de higiene: 

 

 Ao lavar as mãos, incentivem o G. a ensaboá-las e a secá-las sozinho, sem 

ajuda. Peçam também para ele verbalizar a ação repartida, perguntando-lhe o 

que está a fazer e o que vai fazer a seguir.  

 

  No banho, promova a autonomia do G. deixando-o lavar o corpo e incentive-o 

a dizer as partes do corpo que estão a ser lavadas. O mesmo poderá ser feito 

quando secar com a toalha. 

 

 Criar uma sequência das partes do corpo que pedem ao G. para lavar, para 

que ele possa começar a antecipar qual será a parte seguinte. Ao sair do 

banho, sigam a mesma sequência para a secagem do corpo.  

 

 Incentive o G. a lavar os dentes pedindo para reproduzir uma sequências de 

ações durante a lavagem, como lavar por cima, atrás, nos lados (direito, 

esquerdo), em baixo, á frente, etc. 

 Linguagem 

 Socio- Emocional  

 Autonomia 
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Às refeições: 

 

 Diminuir gradualmente a ajuda que dão à criança durante a alimentação.  

 

  Deixar que seja o G. a pegar e manusear os talheres sozinho, tendo o 

cuidado de supervisionar os seus comportamentos.  

 

 Peça ao G. para colocar a mesa: o prato, o copo, os talheres, não esquecendo 

de explicar que o garfo fica na mão esquerda e a faca na mão direita.  

 

 
 

Ao vestir e despir: 

 

 Quando estiverem a vestir o G., peçam-lhe que os ajude. Por exemplo, quando 

vestem as calças, peçam-lhe que ponha primeiro o pé direito e depois o 

esquerdo. À medida que vão colocando as calças até à cintura vão nomeando 

as partes do corpo, primeiro os pés, pernas joelho e cintura. Façam o mesmo 

para a camisola, colocando primeiro o braço direito e depois o esquerdo. 

Organizem uma sequência no ato de vestir e peçam ao G. para verbalizar o 

que vai vestir a seguir. 

 

 Incentive o G. a despir-se e vestir-se sozinho com a sua supervisão.  

 
 

Ao deitar: 

 

 Conte uma história ao G.. Enquanto conta faça algumas perguntas sobre a 

mesma de forma a verificar se ele está a prestar atenção e a compreender a 

mesma. Seja criativo e faça os sons dos animais, transportes caso façam parte 

da história. Deixe o G. virar as páginas do livro certificando-se que vira uma de 

cada vez. 

 

 Realizar relaxamento com o G. deitado, colocar uma música calma e ir 

passando uma bola nas partes do corpo lentamente ao som da música, 

nomeando as partes que estão a ser tocadas. Esta atividade não só trabalha a 
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consciência corporal como também leva o G. a atingir um estado de calma e a 

ter um sono mais tranquilo. 

 
 
 

Em casa: 

 

 Incentivar o G. a dizer “obrigado”, “por favor” nas situações adequadas  

 

 Depois de brincar peça ao G. para arrumar os brinquedos no seu devido lugar.   

 

 

 

Atividades planeadas 

 

 Iniciem uma brincadeira com uma bola, pedido ao G. para tentar tirar a bola 

das mãos de alguém, e depois para não deixar que tirem a bola das suas 

mãos, obrigando-o a aplicar força nos membros. Podem também pedir para ele 

empurrar com toda a força a bola que se encontra segura por alguém. 

 

 Reúnem alguns objetos que evidenciem opostos (grande-pequeno, curto-

comprido, cara alegre-triste, etc) e peçam ao G. que escolha de entre vários o 

objeto que é oposto ao mostrado. Podem também colocar objetos em posições 

e pedir para ele colocar objetos nas posições opostas (cima-baixo, dentro-

foram, esquerda-direita). 

 
  Escolha uma música de dança bem ritmada e que o G. goste. Coloque a 

criança no centro da sala á espera que a música comece. Peça-lhe para 

começar a dançar logo que você põe a música a tocar. Peça-lhe que pare 

imediatamente quando a música parar. Esta atividade obriga o G. a estar com 

atenção e a controlar a sua impulsividade. Pode também inserir variantes 

durante a música, pedido por exemplo para saltar a pés juntos, imitar algum 

animal, etc. 

 
 Coloque uma imagem de uma figura humana com cores de exemplo ao G., 

peçam inicialmente para ele identificar as partes do corpo, e depois peçam 
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para ele desenhar numa folha em branco a mesma figura pintada da mesma 

cor). 

 
 Reunir alguns objetos que sejam familiares ao G. (copo, colher, sapato, 

cadeira, etc), e pedir para ele identificar os objetos pela função, ou seja, 

apontar para  “o que serva para beber”, etc. 

 

 

Atividades iniciadas pelo G. 

 

 Se estiver a brincar com uma bola peçam-lhe para vos passar, ou para atirar 

com força. Encorajem também o receber. 

 

 Se a criança estiver a brincar com legos ou com aqueles kits de construção 

incentive-o a realizar as construções o mais elaboradas possível.   

 

 Se estiver atento a alguma música incentivem a que a criança marche ao som 

da música ou acompanhem o ritmo das músicas com palmas, ou movimentem 

partes do corpo a pedido e imitando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


