
 
 
 

Novo plano de objetivos 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’’  

-Manter-se em bicos de pés durante 3’’  

Melhorar o equilíbrio dinâmico 

-Andar sobre uma linha desenhada no solo, ao longo de 1 metro, colocando um pé à frente do 

outro 
 

-Subir e descer escadas, com alternância de membros, sem apoio no corrimão  

-Dar 5 passos em bicos de pés, ao longo de uma trajetória reta  

-A partir da posição ortostática, saltar com chamada e receção a pés juntos, de um degrau  

-Dar 5 passos ao pé cochinho  

Desenvolver a Coordenação óculo-

manual e óculo-pedal 

-Lançar uma bola média (15 cm de ), à distância 1 metro, para um cesto com 30 cm de   

-Pontapear uma bola, sem corrida inicial, à distância de 1,5 metros, em direção a um alvo  

-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 30 

segundos 
 

Desenvolver o desenho, com pega 

trípode do lápis 

-Copiar/desenhar círculo completo, de forma regular ou circular  

-Copiar/desenhar quadrado com 4 linhas bem definidas  

-Copiar/desenhar esboço de figura humana com 3 elementos reconhecíveis  

-Colorir figuras grandes (5 cm de lado), com preenchimento total  

Melhorar a manipulação fina de objetos -Construir torres com 8 cubos de 3 cm de lado  



 
 
 

-Enfiar 6 contas, de 2 cm de lado, num cordel, em 30 segundos, com incentivo verbal  

-Manipula a tesoura com uma mão e o papel com a outra, tentando recortar o papel  

 

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  

-Abotoar botões da sua própria roupa  

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

Manifestar vontade relativamente às 

necessidades básicas (alimentação e 

higiene) 

-Expor espontaneamente vontade em relação às suas necessidades alimentares, especificando 

o que deseja no momento  
 

-Expor espontaneamente vontade em relação às suas necessidades fisiológicas – comer, beber 

e ir à casa de banho (verbalmente ou gestualmente) 
 

 

LINGUAGEM 

Objetivos específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

-Melhorar desempenho em atividades de 

identificação e nomeação de objetos e 

ações 

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

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

-Elaborar pedidos simples em relação a algo que deseja à mesa, p.e.  

-Desenvolver a capacidade de resposta a 

perguntas simples 

-Dizer a sua idade, quando lhe é perguntado  

-Dizer o nome e apelido, quando lhe é perguntado  

-Dizer o seu género (menino ou menina), quando lhe é perguntado  

 

COGNIÇÃO 

Objetivos específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Desenvolver o jogo simbólico 
-Utilizar objetos em situações de faz de conta combinadas (carro, boneca, pente, chávena, 

colher, etc.), envolvendo mais do que um objeto (p.e. dar comida à boneca) 
 

Melhorar a noção do corpo -Distinguir, lado esquerdo de lado direito do corpo  

Melhorar capacidade de quantificar -Quantificar grupos de 5 imagens ou objetos, apontando com o dedo aquando a contagem  



 
 
 

 

-Associar aos números do 1 ao 3 a quantidade de objetos que lhe corresponde  

-Identificar e nomear os números do 1 ao 10, colocando-os por ordem crescente  

Desenvolver a capacidade de distinção 

de opostos e de funções de objetos 

-Nomear qual o objeto pequeno de grande, na presença dos 2 objetos  

-Distinguir mais ou menos, na presença de grupos de imagens ou de objetos  

-Separar um conjunto de imagens consoante a sua função: para vestir, comer ou brincar  

 

COMPORTAMENTO SOCIAL 

Objetivo específicos Objetivos comportamentais Adquirido a 

Melhorar capacidades de interação social 

-Iniciar e manter contato visual com par ou adulto durante uma conversa curta  

-Partilhar com os pais/avós pequenos momentos do seu dia, de forma espontânea ou 

respondendo às suas questões 
 

-Não atirar objetos para o chão, enquanto brinca na escola, em casa ou em outros ambientes 

sociais 
 

Desenvolver a cooperação em tarefas 

diárias 

-Ajudar a por a mesa, após lhe terem sido dadas as peças necessárias, assim como a indicação 

de onde as colocar 
 


