SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direcção Regional da Educação

Escola Básica e Secundária de Santa Maria
REGISTO DE APRENDIZAGENS
Nome: ___________________________________________________________
Idade: 5 Anos

Educação Pré – Escolar
Ano Lectivo
______/______

Jardim-de-Infância ________________________________________________
1º Período
Assiduidade

Presenças

Faltas

SINTESE DAS APRENDIZAGENS NAS ÁREAS DE CONTEÚDO

Áreas

Diz o nome próprio e o apelido.
Identifica relações de parentesco (mais próximo).

Formação Pessoal e Social

Conhecimento Identifica características do seu corpo.

de si

Compara-se fisicamente com os colegas.
Identifica e compreende a função de algumas partes do corpo.
Está familiarizado com as rotinas diárias.
Sabe ir buscar o que necessita.

Autonomia

Começa um trabalho sozinho.
Executa um trabalho até ao fim.
Despe e veste algumas peças de roupa.
Elege os seus próprios amigos.

Relação com
os outros

Exprime os seus sentimentos de zanga, alegria e carinho.
Chama a atenção apenas quando necessita.
Segue as regras de jogos de grupo, dirigidas por adultos.

Conhecimento do Mundo

Relaciona-se com todas as crianças.
Conhece as dependências, materiais e pessoas que trabalham na Escola.

Meios/
Culturas

Identifica os membros da família e as funções que desempenham.
Descreve a sua casa atendendo ao aspecto exterior.
Conhece/interpreta as «festas» da comunidade, durante este período.
Conhece a evolução da habitação ao longo do tempo.
Apercebe-se das diferentes condições atmosféricas.
Diz o nome da estação do ano em que se encontra.

Ciências

Nomeia os dias da semana.
Conhece a evolução da alimentação ao longo do tempo.
Reconhece a importância de uma boa alimentação.

Expressão e
Comunicação

Relata experiências diárias.

Linguagem
oral

Pergunta o significado de palavras novas
Põe em ordem e conta uma história de 3 a 5 cartões.
Compreende adivinhas simples.
Vira as folhas de um livro uma a uma.

Linguagem
escrita

Reproduz grafismo simples.
Copia o seu primeiro nome.

E

A

SINTESE DAS APRENDIZAGENS NAS ÁREAS DE CONTEÚDO

Áreas

Aponta para mais/menos; muitos/poucos e nenhum; cheio/vazio.

Matemática Reconhece objectos inteiros e metades.
Faz conjuntos e classificações.
Sabe quantos elementos tem um par.
Conta mecanicamente até dez.
Toca com o polegar em cada um dos outros dedos

Expressão e comunicação

Agarra uma bola só com uma mão.

Expressão
Motora

Salta a pé coxinho, com equilíbrio.
Memoriza e realiza percursos simples
Participa durante toda a actividade.
Brinca desempenhando o papel de um adulto.

Expressão
Dramática

Cria os seus próprios jogos.
Mima situações simples.
Diz frases de várias formas, de modo isolado e combinado.
Varia a velocidade e intensidade da voz.
Manuseia correctamente diferentes materiais e utensílios.

Expressão
Plástica

Organiza o trabalho de acordo com o espaço previamente delimitado.
Identifica e nomeia as cores primárias.
Representa a figura humana.
Efectua recortes simples.
Memoriza e reproduz canções simples.

Expressão
Musical

Canta em grupo e para o grande grupo.
Diz rimas e lengalengas com entoação.
Reproduz sequências de sons.
Participa em coreografias simples.

Observações

O Educador de Infância ________________

O Encarregado de Educação________________

Data ____/ ____/ ____

Data ____/ ____/ ____

E – Em Aquisição

A – Adquirido

E

A

