SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direcção Regional da Educação

Escola Básica e Secundária de Santa Maria
REGISTO DE APRENDIZAGENS
Educação Pré – Escolar
Nome: _______________________________________________

Ano Lectivo
______/_____

Idade: 3 Anos

1º Período
Jardim-de-Infância _____________________________________

Assiduidade

Áreas

Presenças _________________________ Faltas _____________________

SINTESE DAS APRENDIZAGENS NAS ÁREAS DE CONTEÚDO

Expressão e
Comunicação

Conheciment
o do Mundo

Formação Pessoal e Social

Sabe o seu primeiro nome.
Conhecimento Reconhece-se numa fotografia.
de si
Conhece e utiliza o seu símbolo no cabide.

Lava e enxuga as mãos sozinho.
Autonomia

Utiliza adequadamente a casa de banho.
Come e bebe sozinho utilizando a colher e copo.

Relação com
os outros

Meios/
Culturas

Ciências
Linguagem
oral
Linguagem
escrita

Aceita a ausência dos pais.
Cumpre as regras da sala.
Dialoga com as crianças enquanto brinca.
Reconhece as diferentes áreas da sala.
Sabe da existência de diferentes espaços na Escola. (wc,
refeitório e exterior).
Começa a integrar as rotinas diárias do Jardim de
Infância.
Começa a fazer perguntas sobre o que o rodeia.
Expressa-se, a pedido.
Usa frases simples.
Responde a perguntas simples.
Presta atenção a uma história simples.
Reconhece em livros/revistas imagens suas conhecidas.
Faz pinça menor sem dificuldade.

E

A

Expressão e comunicação

Áreas

SINTESE DAS APRENDIZAGENS NAS ÁREAS DE CONTEÚDO

Identifica objectos iguais.
Matemática Aponta para grande/pequeno.
Tem a noção de dentro/fora.
Saltar no mesmo lugar a pés juntos.
Expressão
Pontapeia uma bola grande e imóvel.
Motora
Anda para trás.
Expressão
Dramática

Expressão
Plástica

Imita sons do meio ambiente.
Imita diferentes tipos de vozes.
Faz composições livres, com diferentes tipos de lápis.
Faz composições livres, através da colagem.
Gosta de pintar usando o corpo.
Gosta de manusear materiais moldáveis.

Expressão
Musical

Dança livremente ao som de música.
Identifica animais pelos sons por eles produzidos.
Reconhece sons do quotidiano.

Observações

O Educador de Infância ________________

O Encarregado de Educação________________

Data ____/ ____/ ____

Data ____/ ____/ ____

E – Em Aquisição

A – Adquirido

E

A

