SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direcção Regional da Educação

Escola Básica e Secundária de Santa Maria
REGISTO DE APRENDIZAGENS
Educação Pré – Escolar
Nome: ___________________________________________________
Idade: 3 Anos

_____/_____

Jardim-de-Infância ________________________________________

Assiduidade

SINTESE DAS APRENDIZAGENS NAS ÁREAS DE CONTEÚDO

Conhecimento
de si

Autonomia

Indica a sua idade com os dedos.
Reconhece o que lhe pertence.
Faz uma escolha quando se lhe pede.
Veste e despe roupas simples já desabotoadas.
Desaperta molas de roupa.
Arruma os seus pertences no cabide.

Apela à ajuda do adulto para satisfazer as suas
necessidades.
Relação com os
Cumpre regras simples de conveniência social, por
outros
imitação.
Obedece ao adulto na maior parte das vezes.
Reconhece diferentes espaços da sua casa.
Meios/
Identifica familiares mais próximos.

Conhecim
ento do
Mundo

Formação Pessoal e Social

2º Período

Presenças ___________________________ Faltas ______________________

Áreas

Expressão e
Comunicação

Ano Lectivo

Culturais
Ciências
Linguagem
Oral

Linguagem
escrita

Distingue o dia da noite.
Apercebe-se de algumas condições atmosféricas.
Relata acontecimentos do seu dia a dia.
Descreve imagens representadas em gravuras.
Selecciona um objecto pela sua função.
Escolhe livros para ver, por iniciativa própria
Identifica personagens em histórias conhecidas.
Consegue virar uma página de cada vez (livro
cartonado).

E

A

Expressão e comunicação

Áreas

SINTESE DAS APRENDIZAGENS NAS ÁREAS DE CONTEÚDO

Consegue encontrar um objecto familiar, entre vários.
Matemática Completa um puzzle de quatro peças.
Tem a noção de gordo/magro.
Consegue usar o corpo para deslizar e rastejar.
Expressão
Realiza actividades de destreza manual (puxar,
Motora
empurrar, enfiar e rodar).
Anda em várias direcções.
Expressão
Dramática

Diz uma frase de diferentes maneiras, por imitação.

Expressão
Plástica

Desloca-se de diferentes formas imitando alguns
animais.
Faz bolas na modelagem (massa, plasticina, barro).
Utiliza diferentes cores nas suas representações.
Começa a atribuir significado às suas composições.

Expressão
Musical

Participa em danças de roda.
Canta em conjunto com os colegas.
Produz batimentos simples.

Observações

O Educador de Infância ________________

O Encarregado de Educação________________

Data ____/ ____/ ____

Data ____/ ____/ ____

E – Em Aquisição

A – Adquirido

E

A

