SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direcção Regional da Educação

Escola Básica e Secundária de Santa Maria
REGISTO DE APRENDIZAGENS
Nome: ________________________________________________________

Educação Pré – Escolar

Idade: 5 Anos
Jardim-de-infância ______________________________________________

Assiduidade
Áreas

Presenças

SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS NAS ÁREAS DE CONTEÚDO
Diz o nome completo e a Freguesia.

Formação Pessoal e Social

Tem confiança em si mesmo.
Explica o porquê das suas preferências.
Executa uma tarefa sem ajuda do adulto.
Consegue ser responsável por uma tarefa.

Autonomia

Priva-se das actividades livres para acabar um trabalho.
Abotoa e desabotoa peças de roupa.
Calça-se correctamente.
Respeita os elementos do grupo e as regras da sala.

Relação com Coopera com outras crianças de forma associada.
os outros
Participa nas tarefas de grupo sugerindo e planeando.
Toma iniciativas.
Adapta-se a novas situações e reage perante elas positivamente.

Conhecimento do Mundo

2º Período

Faltas

Conhecimento Refere o mês e o dia do seu aniversário.
de si
Compreende as funções dos órgãos dos sentidos.

Expressão e Comunicação

Ano Lectivo
_______/______

Conhece/interpreta as «festas» da comunidade, durante este período .

Meios/
Culturas

Identifica diferentes profissões e utensílios com elas relacionados .
Reconhece a importância das profissões para a comunidade.
Nomeia diferentes tipos de transporte.
Fala, por iniciativa, de outras vivências.
Diz o nome da estação do ano em que se encontra.
Reconhece as necessidades/utilidades de algumas plantas e animais.

Ciências

Apercebe-se das diferentes fases da vida dos seres vivos.
Identifica a água nos diversos estados.
Conhece os malefícios da poluição.
Descreve acções pormenorizadas numa imagem.
Responde a perguntas com uma explicação lógica.

Linguagem
Oral

Reconta uma história, com ajuda, sem auxílio de ilustração .
Explica o significado de algumas palavras.
Utiliza diferentes recursos c/ uma determinada inten ção comunicativa.
Representa graficamente uma história.

Linguagem
escrita

Reproduz grafismos mais complexos.
Identifica em livros as letras do seu nome.
Diferencia números e letras.
Participa na elaboração de convites ou de comunicações.

E

A

SINTESE DAS APRENDIZAGENS NAS ÁREAS DE CONTEÚDO

Áreas

Discrimina objectos pela textura e espessura.
Matemática

Expressão e comunicação

Reconhece linha aberta/fechada.
Identifica e nomeia círculo e triângulo.
Conta mecanicamente até vinte.
Nomeia posições – Primeiro, segundo, terceiro e último.
Anda numa trave para a frente e para trás e para os lados, com equilíbrio.
Expressão
Motora

Expressão
Dramática

Expressão
Plástica

Expressão
Musical

Salta de uma altura de 40 cm.
Lança e pontapeia uma bola para um alvo específico.
Dribla uma bola.
Distingue direita / esquerda em si mesma.
Representa diferentes emoções.
Participa na representação de uma história.
Orienta-se a partir de referências visuais.
Produz sons de acções que lhe são pedidas.
Compreende as mensagens expressas por gestos.
Representa criando as suas próprias formas.
Faz composições a partir de uma determinada forma.
Representa objectos e elementos da natureza.
Identifica e nomeia as cores secundárias.
Diversifica a utilização de materiais nas suas criações.
Canta individualmente para colegas.
Acompanha o ritmo das canções (instrumentos, batimentos e gestos).
Inventa canções.
Adapta o seu movimento a mudanças de ritmo/ e/ou som.
Diferencia som/silêncio e sons graves/agudos.

Observações

O Educador de Infância ________________

O Encarregado de Educação________________

Data ____/ ____/ ____

Data ____/ ____/ ____

E – Em Aquisição

A - Adquirido

E

A

