SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direcção Regional da Educação

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

Educação Pré – Escolar
Ano Lectivo

Idade: 4 Anos

______/______
Jardim-de-Infância _____________________________________

Assiduidade

2º Período

Presenças ___________________________Faltas __________________________
SINTESE DAS APRENDIZAGENS NAS ÁREAS DE CONTEÚDO

Áreas

Formação Pessoal e Social

Sabe o nome próprio dos pais.

Conhecimento Identifica e nomeia os colegas.
Sabe a localidade onde mora.
de si
Designa as principais partes do corpo.
Trata da sua higiene pessoal.
Conhece e utiliza os espaços envolventes.

Autonomia

Conhece e respeita as regras dentro e fora da sala.
Participa activamente nas tarefas da sala.
Pede desculpa sem que seja necessário lembrar.

Relação com
os outros

Partilha objectos / materiais com os outros.
Pede autorização para utilizar objectos dos outros.
Sabe esperar pela sua vez em diferentes situações.

Conhecimento do
Mundo

Identifica graus de parentesco.

Meios/
Culturais

Nomeia aspectos físicos no percurso Casa/Escola.
Reconhece a existência de outros meios.
Conhece as «festas» da comunidade, neste período.
Consegue identificar diversos cheiros e cores da natureza.
Tem conhecimento sobre os cuidados a ter com o meio ambiente.

Ciências

Identifica características de diferentes animais.
Faz distinção entre frio e quente.

Expressão e
Comunicação

Articula correctamente as palavras.

Linguagem
Oral

Troca ideias oralmente, ouvindo e falando.
Identifica e nomeia as principais personagens e acções de uma
história.
Responde a uma pergunta com uma explicação.
Identifica o nome próprio.

Linguagem
escrita

Aponta e nomeia elementos que faltam numa figura.
Discrimina e identifica formas.
Contorna figuras.

E

A

SINTESE DAS APRENDIZAGENS NAS ÁREAS DE CONTEÚDO

Áreas
Matemática

Realiza classificações atendendo a um critério
(tamanho/forma/função).
Faz correspondências.
Identifica quantidades iguais.
Completa um puzzle de seis peças.
Faz enfiamentos e começa a fazer tecelagem.

Expressão
Motora

Segue comandos verbais (incluindo diversas direcções).
Cumpre as regras de um jogo.

Expressão e comunicação

Coloca o material em ordem.

Expressão
Dramática

Consegue imitar diferentes formas de se deslocar.
Compreende as mensagens expressas por gestos.
Imita situações e vivências do quotidiano.
Improvisa individualmente atitudes, gestos e movimentos.
Reconhece as cores primárias.

Expressão
Plástica

Rasga livremente.
Utiliza a tesoura de forma adequada.
Picota imagens contornadas.

Memoriza e reproduz pequenas melodias.

Expressão
Musical

Utiliza instrumentos musicais.
Reproduz batimentos simples.
Utiliza o corpo para reproduzir sons.

Observações

O Educador de Infância ________________

O Encarregado de Educação________________

Data ____/ ____/ ____

Data ____/ ____/ ____

E – Em Aquisição

A – Adquirido

E

A

