Grelha de Registo de Avaliação
Jardim-de-infância:
Nome:
Data de Nascimento:
Anos de Frequência:

3 ANOS
Ano Letivo:

Educadora:

A – Sim Adquirido

Nº de faltas:

E – Emergente/Em Aquisição

ÁREA DA FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL

N – Não Adquirido
1º per

2º per

3º per

1º per

2º per

3º per

1º per

2º per

3º per

Espera pela sua vez e fala em tom moderado
Controla a agressividade em situações da vida quotidiana
Arruma os objetos e jogos de uso coletivo no seu lugar depois de os utilizar
Começa e acaba os seus trabalhos
Vai sozinho à casa de banho (lava as mãos, cara e limpa o nariz)
Manifesta espontaneamente sentimentos e emoções
Relata acontecimentos e aprendizagens feitos com os membros da família
Manifesta preferência por algumas crianças partilhando jogos e objetos
Respeita as regras estabelecidas
ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO
Localiza no seu corpo e no dos seus colegas as principais partes que o
formam
Expressa adequadamente sensações do seu corpo (estar cansado, ter sono,
…)
Reconhece os membros mais chegados da sua família e estabelece
relações de parentesco
entre si os meios de transporte com o meio em que se deslocam
Identifica
Associa as dependências da casa com as funções de cada uma delas
Reconhece e usa adequadamente os espaços da escola
Diferencia a manhã da tarde em relação a antes e depois de almoço
Reconhece a utilidade e funções de alguns objetos da vida quotidiana
Fala sobre os fenómenos atmosféricos (chuva, vento, trovões, nuvens, sol,
lua, estrelas)

ÁREA DA EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO
LINGUAGEM ORAL E ABORDAGEM A ESCRITA
Compreende mensagens de adultos e crianças em situação de jogo, rotina e
atividades
Pronuncia corretamente as palavras do seu vocabulário
Memoriza canções, poesias e lengalengas
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CONHECIMENTO LÓGICO/MATEMÁTICO

1º per

2º per

3º per

1º per

2º per

3º per

1º per

2º per

3º per

1º per

2º per

3º per

1º per

2º per

3º per

Agrupa espontaneamente objetos em coleções atendendo ao atributo cor
Tem noção de quantidade
Sabe fazer correspondência e associações
DOMÍNIO DAS EXPRESSÕES
EXPRESSÃO MOTORA
Tem coordenação óculo-manual em atividades que impliquem: rasgar,
pegar, amassar, encaixar e colorir
Move uma determinada parte do seu corpo a uma ordem dada
EXPRESSÃO DRAMÁTICA
Está atento e tem prazer no jogo simbólico
Explora as possibilidades expressivas do seu corpo (gesto, movimento,
expressões faciais) para comunicar sentimentos, emoções e necessidades
EXPRESSÃO PLÁSTICA
Desenha alguma forma representativa
Reconhece e nomeia cores
Realiza colagens com diversos materiais
EXPRESSÃO MUSICAL
Diferencia sons segundo a sua origem e procedência
Interpreta canções
Está atento quando ouve música

Apreciação Global:
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Data
___/___/____

Data
___/___/____

Data
___/___/____

A Educadora
__________________

A Educadora
__________________

A Educadora
__________________

O Encarregado de Educação
___________________________

O Encarregado de Educação
___________________________

O Encarregado de Educação
___________________________
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