
  

 
 

Plano de objetivos inicial do Roberto dividido por áreas do desenvolvimento e respetivos objetivos específicos e comportamentais, assim como aquisições 

  

MOTRICIDADE GLOBAL 

Objetivos específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Desenvolver dissociação de membros -Mover o membro superior ou inferior que lhe é solicitado, quando deitado em decúbito dorsal 03/13 

Melhorar o equilíbrio dinâmico 

-A partir da posição ortostática, fletir os joelhos, a um ângulo de aproximadamente 45º, voltando 
à posição inicial sem apoio 

02/13 

-A partir da posição ortostática, das 4 passos andar na lateral, para a esquerda e para a direita 04/13 

-A partir da posição ortostática, ajoelhar-se no solo e voltar à posição inicial, com apoio das 
suas mãos 

04/13 

-Ao longo da marcha passar sobre obstáculos, de 10 cm de altura, sem lhes tocar e sem apoio 04/13 

-Subir e descer escadas, com alternância de membros inferiores, com apoio no corrimão 02/13 

-Correr ao longo de um espaço livre, durante mais de 10 segundos  02/13 

-Dar 5 passos para trás, com tronco direito e numa trajetória reta, suscetível de ligeiros desvios 
laterais 

 

Desenvolver a Coordenação óculo-
manual e óculo-pedal 

-Lançar uma bola média (15 cm de ), à distância 1 metro, movendo o braço de trás para a 
frente, com rotação do ombro 

01/13 

-Pontapear uma bola, a mais de 50 cm para a frente, partindo de uma posição estática e 
movendo a perna de trás para a frente 

 

-Agarrar uma bola de 20 cm de  que lhe é lançada à distância de 50 cm, em direção ao seu 
peito, fletindo os 2 braços contra o peito (a criança poderá estar sentada ou em pé) 

 

 

MOTRICIDADE FINA 

Objetivos específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Melhorar o desempenho em jogos de 
encaixes e puzzles 

-Realizar jogos de placas com encaixes, com 4 a 11 peças de pega fina, ao longo de 1 minuto 03/13 

-Construir puzzles de 6 a 12 peças, utilizando as 2 mãos, em menos de 1 minutos (observando 
a figura completa do puzzle) 

03/13 

Desenvolver o desenho, com pega 
trípode do lápis 

-Copiar/desenhar linhas contínuas horizontais, verticais e diagonais 03/13 

-Copiar/desenhar círculo completo 04/13 



  

 
 

 
-Colorir figuras grandes (5 cm de lado), sem preenchimento total, podendo sair dos contornos  

-Copiar ou desenhar um esboço de figura humana, com mais de 4 elementos reconhecíveis 04/13 

Melhorar a manipulação fina de objetos 

-Enfiar 5 contas, de 2 cm de lado, num cordel, ao longo de 1 minuto, com incentivo verbal 01/13 

-Enroscar e desenroscar a tampa de um frasco ou brinquedo de desenroscar do 5 cm de  02/13 

-Construir ou imitar construções de cubos: torres com 8 ou mais cubos e de 3 cm de lado 04/13 

-Construir ou imitar construções de cubos, como pontes (3 cubos) ou escadas com 9 cubos de 3 
cm de lado 

 

 

AUTONOMIA 

Objetivos Específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Melhorar o desempenho em atividades 
de vida diária (e.g. alimentação, higiene e 

vestuário) 

-Lavar a cara e as mãos com água e sabão com indicações verbais 03/13 

-Descalçar os sapatos, com fecho de velcro, e as meias sem ajuda física e com indicações 04/13 

-Vestir e despir roupa com fechos e botões grandes, com indicações verbais  

-Utilizar faca e garfo à mesa, com a faca para empurrar a comida  

Melhorar a capacidade de manifestar as 
suas necessidades básicas (higiene) 

-Proceder à sua higiene após urinar ou defecar com indicações verbais e supervisão 12/12 

-Informar com a antecedência necessária para não se sujar, da sua vontade de urinar 01/13 

 

LINGUAGEM 

Objetivos Específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Melhorar a semântica na linguagem 
expressiva 

-Conjugar corretamente e utilizar no seu discurso verbos no tempo futuro e passado, no seu 
discurso 

12/12 (passado) 

-Utilizar frases com 10 palavras numa sequência lógica (sujeito, verbo e advérbios, p.e.) no seu 
discurso 

01/13 

-Utilizar 3 pronomes pessoais no seu discurso (eu, tu e ele(a), p.e.) 01/13 

Melhorar a capacidade de resposta a 
questões simples que lhe são colocadas 

-Responder a questões acerca das atividades concretizadas ao longo do dia ou semana (p. e. o 
que fez na escola) 

01/13 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO SOCIAL 

Objetivos específicos Objetivos Comportamentais Adquirido a 

Desenvolver noção de regra 

-Compreender e cumprir ordens e regras de um jogo, de um para um, no ambiente de sala de 
aula, casa ou sessão 

01/13 

-Colaborar nas tarefas que lhe são propostas no contexto de sala de aula, casa ou sessão, 
desempenhando-as com as regras propostas 

 

Desenvolver significado de 
dinheiro/moeda 

-reconhecer o objeto moeda 04/13 

 

COGNIÇÃO 

Objetivos específicos Objetivos Comportamentais Adquirido a 

Melhorar o conhecimento das cores -Conhecer e nomear 10 cores, na presença dos objetos com as referidas cores 03/13 

-Melhorar a noção do corpo -Nomear 10 partes do corpo, apontando-as no seu e no corpo do outro 03/13 

Desenvolver a capacidade de distinção 
de esquerda e direita 

-Identificar direita e esquerda, no próprio corpo e no espaço 03/13 

Desenvolver a noção de quantidade 
-Quantificar 5 objetos ou figuras pertencentes a uma imagem, contando em voz alta 03/13 

-Associar conjuntos de figuras ou objetos aos números que representam a sua quantidade (1 ao 
5) 

03/13 

Melhorar a memória a longo e a curto 
prazo 

-Reproduzir parte de uma história que lhe é contada, com recurso a imagens  

-Recordar o organizar partes ou atividades concretizadas ao longo do dia, representadas por 
imagens 

 


