
Relatório para Técnicos 

 

Nome: Luís Gomes 

Idade: 3 anos e sete meses 

 

O Luís é um menino simpático, meigo e afável. Demonstra ter uma boa 

estabilidade emocional e é uma criança muito acompanhada pelos pais. Os pais são 

pessoas muito atentas e respondem as todas as necessidades que o menino precise ver 

respondidas.  

O Luís é uma criança que brinca muito pouco com as outras crianças e que se 

isola no seu mundo, mundo esse que ainda é um mundo de faz de conta e fantasia, o que 

faz com que tenha enumeras dificuldade em comunicar com as outras crianças. No que 

diz respeito à comunicação com os adultos, o menino fá-lo com facilidade, revelando 

muito esse mundo só dele.  

O aluno consegue estabelecer um diálogo, faz articulação das palavras e 

estrutura uma frase correctamente. Apesar de algumas vezes apresentar alguma 

dificuldade em projectar a sua voz para se conseguir fazer ouvir.  

O Luís já conta correctamente até dez, tem a noção de pequeno/grande, cheio e 

vazio, dentro/fora, identifica as formas geométricas e consegue reconhece-las em 

objectos do dia-a-dia. No que diz respeito à área de conhecimento do mundo, o menino 

revela vários conhecimentos e consegue relaciona-los entre si. 

O menino consegue realizar com autonomia a sua alimentação e a sua higiene, 

no entanto demonstra ainda alguma resistência à água.  

O aluno revela ter dificuldades em relacionar se com as outras crianças e brincar 

com elas, porque ainda vive um pouco num mundo de fantasia, isolando-se assim dos 

outros. Porém o menino conhece e respeita as regras de vida em sociedade e quando 

desrespeita alguma regra e faz algo de errado de imediato reconhece que errou e pede 

desculpa.  



Revela ainda ter grandes dificuldades a nível da motricidade, ainda não 

consegue realizar o movimento de pinça correctamente, não consegue recortar porque 

não tem força na mão. Não se consegue descalçar sozinho, porque não consegue 

desapertar os sapatos e puxa-los para os tirar, visto que revela falta de controlo no 

movimento da mão e falta de força. A falta de força nas mãos é notória e no que diz 

respeito à motricidade grossa, o menino não consegue saltar ao pé-coxinho e ainda não 

corre com muita destreza. No entanto salta com alguma facilidade e salta sempre 

quando algo desperta muito a sua atenção e quando fica eufórico com algo.  

Peço que o menino seja observado por especialista para se conseguir perceber o 

que não está bem com o Luís para saber de que forma se pode estimular favoravelmente 

o aluno, para que este tem um bom desenvolvimento a todos os níveis.  

 

  


