
 
 
 

Plano de objetivos inicial do Guilherme, subdividido por áreas do desenvolvimento e respetivos objetivos específicos e comportamentais, assim como registo 
de aquisição 

MOTRICIDADE GLOBAL 

Objetivos específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Melhorar o equilíbrio estático -Manter-se em apoio unipedal durante 5’’  

Melhorar o equilíbrio dinâmico 

-Andar sobre uma barra de madeira, com 15 cm de largura e de altura e 1,5 metros de 

comprimento, sem tocar no solo e sem ajuda 
01/13 

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

suas mãos 
02/13 

-Ao longo da marcha passar sobre obstáculos, de 5 a 10 cm de altura, sem lhes tocar e sem 

apoio 
02/13 

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

-A partir da posição ortostática, saltar com chamada e receção a dois juntos  

Desenvolver a Coordenação óculo-

manual e óculo-pedal 

-Lançar uma bola média (15 cm de ), à distância 1,5 metros, movendo o antebraço de trás 

para a frente, sem rotação do ombro obrigatória 
03/13 

-Pontapear uma bola, sem corrida inicial, à distância de 1,5 metros, numa trajetória retilínea 03/13 

-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 

-Realizar jogos de placas de encaixes, com 4 a 6 peças de pega fina, no tempo máximo de 1 

minuto 
02/13 

Desenvolver o desenho, com pega 

trípode do lápis 

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

-Copiar/desenhar círculo completo 05/13 

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

Melhorar a manipulação fina de objetos -Construir torres com 4 cubos de 3 cm de lado 
02/13 (exceto 

pontes) 



 
 
 

-Enroscar e desenroscar a tampa de um frasco ou brinquedo de desenroscar do 5 cm de  03/13 

-Enfiar 3 contas, de 2 cm de lado, num cordel, em 1 minuto, com incentivo verbal  

 

AUTONOMIA 

Objetivos específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Melhorar o desempenho em atividades 

de vida diária (vestuário, alimentação e 

higiene) 

-Ser autónomo a vestir e despir casacos e sapatos com botões e fechos simples 02/13 – despir 

-Utilizar colher e garfo à mesa, sem entornar comida 04/13 

-Lavar a cara e as mãos com água e sabão, com ajuda física  

Manifestar vontade relativamente às 

necessidades básicas (alimentação e 

higiene) 

-Expor espontaneamente as suas necessidades básicas de alimentação (verbalmente ou 

gestualmente) 
 

-Expor espontaneamente vontade em relação às suas necessidades fisiológicas (verbalmente 

ou gestualmente) 
 

 

LINGUAGEM 

Objetivos específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

-Melhorar linguagem expressiva e 

compreensiva em relação a grupos de 

objetos ou ações simples 

-Apontar para 4 elementos de um livro (vaca, cão, gato, porco ou cavalo) 04/13 

-Nomear 3 partes do corpo que são apontadas, no seu corpo ou no boneco 04/13 

-Apontar para 3 partes do corpo que lhe são questionadas (pé, mão, nariz e boca, p. e.) 04/13 

-Dizer 10 palavras com significado (mamá, papá, bola, carro, sapato, bebé, entre outras) 04/13 

-Elaborar pedidos simples, de objetos vistos no momento (“dá”)  

-Apontar para cores primárias (vermelho, amarelo, azul e verde) nomeadas  

 

COGNIÇÃO 

Objetivos específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Desenvolver o jogo simbólico -Utilizar objetos em situações de faz de conta (carro, boneca, pente, chávena, colher, etc.) 02/13 

Melhorar a noção do corpo -Identificar e apontar 4 partes do corpo em si e no boneco 01/13 

Melhorar a capacidade de atenção e 

concentração e de execução de 
-Compreender e executar instruções simples com uma ação (ex. buscar um objeto solicitado) 

12/12 (e.g. 

buscar cartão) 



 
 
 

 

comandos simples, com uma ação -Ser capaz de transitar de uma atividade para outra, quando solicitado, abandonando objetos da 

atividade anterior 
01/13 

-Persistir numa atividade, mantendo-se na mesma durante 5 minutos 01/13 

Desenvolver capacidade de associação 

de cores, imagens e objetos (animais) 

-Agrupar 3 objetos pela cor (vermelho, verde, amarelo e azul) 02/13 

-Associar objetos a imagens idênticas (4 animais) 04/13 

-Associar imagens iguais, representativas de diversos objetos (p.e. um jogo de loto) 04/13 

Desenvolver a capacidade de distinção 

de opostos 

-Nomear qual o objeto quente ou frio, na presença dos 2 objetos e através do toque 20/12/12 

-Distinguir pequeno de grande, na presença dos 2 objetos  

 

COMPORTAMENTO SOCIAL 

Objetivo específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Melhorar capacidades de interação social 

-Mover a mão para dizer “adeus”, quando de despede de conhecidos 12/12 

-Reconhecer o seu nome, voltando o olhar para quem o chama 01/13 

-Iniciar e manter contato visual com par ou adulto durante uma conversa ou jogo, por 30 

segundos consecutivos 
02/13 

-Iniciar interação social com par e adulto conhecido, cumprimentando-o espontaneamente com 

uma palavra (Olá, p.e.) 

Cumprimentou a 

02/13 

-Fazer rotação da cabeça para dizer não ou expor verbalmente, de forma a demonstrar a sua 

vontade em relação a questões simples colocadas de resposta positiva ou negativa (“Queres 

mais comida/bebida?”; “Queres ir à casa de banho?”, “Queres jogar este jogo?”, entre outras)    

04/13 

Desenvolver a cooperação em tarefas 

diárias 

-Cooperar na realização de atividades solicitadas, como arrumar o material no final da atividade, 

recorrendo à demonstração 
01/13 

 

SENSORIAL 

Objetivos específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Promover a tolerância ao contato com 

diferentes materiais 

-Tolerar a vibração de um objeto em diversas partes do seu corpo, ou manipula-lo, durante 10 

segundos consecutivos 
01/13 

-Manipular objectos frios e quentes, tolerando o toque por 5 segundos consecutivos nas 

extremidades 
12/13 


