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: ___________________________________

3º Período

Assiduidade Presenças _________________________ Faltas ________________________
Áreas

SINTESE DAS APRENDIZAGENS NAS ÀREAS DE CONTEÚDO

Formação Pessoal e Social

Sabe o seu nome completo.

Conhecimento Identifica-se como pertencem-te ao sexo feminino ou masculino.
Reconhece, em si e nos outros, as principais partes do corpo.
de si
Expressa e começa a controlar os sentimentos e emoções.
Resolve pequenos problemas sem ajuda.
Compreende e executa uma ou mais ordens.

Autonomia

Inicia e termina uma tarefa.
Participa na arrumação e organização da sala.
Ajuda e consola amigos.

Relação com
os outros

Aceita a opinião dos outros.
Colabora em actividades de pares/ ou de grupo.
Segue as regras de um jogo, imitando as acções de outras crianças.

Conhecimento do
Mundo

Tem conhecimento das diferentes ocupações das pessoas.

Meios/
Culturas

Conhece as «festas» da comunidade, durante este período.
Reconhece a existência de outros meios (freguesias de familiares).
Reconhece a existência de outra raças.
Reconhece a utilidade de algumas plantas e animais.
Está atento às modificações da natureza.

Ciências

Tem consciência do ar.
Demonstra interesse pela realização de experiências.

Expressão e
Comunicação

Usa frases compostas.

Linguagem
Oral

Relata ou conta uma história com sequência lógica.
Cria histórias simples a partir de imagens.
Compreende e aplica novos vocábulos.
Participa nos registos escritos.

Linguagem
Escrita

Liga linhas ponteadas com relativa firmeza no traço.
Faz reprodução de traçados simples.
Representa partes de uma história, acontecimentos, graficamente.

E

A

Áreas

SINTESE DAS APRENDIZAGENS NAS ÁREAS DE CONTEÚDO

E

A

Realiza tarefas de ordenação simples.

Matemática

Reconhece as principais figuras geométricas planas.
Junta partes de uma figura para fazer um todo.
Conta racionalmente até cinco.
Compreende e cumpre regras de um jogo ou actividade.

Expressão e comunicação

Expressão
Motora

Salta a pé coxinho.
Equilibra-se em diferentes situações.
Situa-se relativamente aos outros e aos objectos.
Dramatiza histórias simples.
Diz frases: a rir/ chorar; alto/ baixo; rápido/ lento; isoladamente.

Expressão
Dramática

Começa, em grupo, a representar para um público diferente do
habitual.
Representa com recurso a determinadas técnicas ou objectos.
Representa graficamente a figura humana.

Expressão
Plástica

Modela figuras reconhecíveis.
Revela preocupação na apresentação dos trabalhos.
Recorta ao longo de uma linha recta.
Desloca-se de acordo com determinado ritmo.

Expressão
Musical

Reconhece o som de diferentes instrumentos.
Participa em coreografias simples.
Reproduz sequências de movimentos.

Observações:

O Educador de Infância _______________________

O Encarregado de Educação________________________

Data ____/ ____/ ____

Data ____/ ____/ ____

E – Em Aquisição

A – Adquirido

