Ano Letivo
2015/2016
Jardim Infância:

Registo diagnóstico - 5 anos de idade

Nome
Educadora:

Data:
Faz a tua fotografia

Compreende o pedido
Desenha a figura humana com pormenores (dedos,
pescoço, orelhas…)
Explica o que desenhou
Ajusta os seus traços ao espaço de suporte
Diz o nome completo
Identifica o algarismo correspondente à idade
Notas

Sabes o teu nome completo?
Mostra quantos anos tens
(faz um círculo á volta do algarismo correspondente)

1 2 3 4 5
Desenha a tua família

Como se chama o teu pai? E a tua mãe?
Quantas pessoas desenhaste?
Quem desenhaste primeiro?
Quem está ao lado do teu pai?
Quem é o mais alto? E o mais baixo?

Sabe o nome dos pais
Efetua contagens
Identifica quem está em primeiro lugar
Identifica quem está ao lado
Compreende noções de grandeza
Organiza os objetos no espaço

Onde é que tu moras?/Sabes o nome da tua rua?
De que cor é a tua casa? Como é a tua casa? Desenha a tua casa

Tens jardim? Tens quintal? Tens animais? Desenha-os
Identifica a sua localidade
Identifica a sua rua
Descreve a sua casa
Representa a sua casa com pormenores
Representa outros esquemas gráficos (árvore, flor, animais)
Organiza os objetos no espaço
Notas

Gostas de andar de carro? Desenha um carro
Constrói frases completas
Descreve vivências com pormenores
Identifica a cor do carro
Identifica formas geométricas
Compreende noções de espaço
Tem noções de segurança pessoal
Notas

De que cor é o carro? Para fazer o carro, utilizaste algum círculo? E retângulo? Aponta-os Onde costumas ir, de
carro? Com quem vais? Quando andas de carro, em que sítio te costumas sentar? Atrás, ou á frente? Aponta.
Porquê?

O que vemos nesta imagem?
Hoje, já brincaste com algum destes brinquedos? E ontem, com que brincaste?
Contorna de azul os legos; de verde, os meios de transporte; de vermelho a bola grande,; de amarelo a
bola pequena.
Qual o conjunto que tem mais objetos?

Descreve a imagem

Notas

Compreende noções de tempo
Cumpre tarefas
Faz classificação de conjuntos em função de um atributo dado
Compreende noções de grandeza
Compara diferentes quantidades
Tem noções de mais do que
Identifica as cores pedidas

Completa as sequências
Diz o nome das figuras
Quantos quadrados consegues contar? E triângulos? Há mais quadrados, ou mais triângulos?

Completa as sequências
Identifica as figuras geométricas
Efetua contagens
Tem noções de mais do que

Notas

