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ÁREA DA FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 

 Sabe dizer o nome completo; 
Sabe o dia e o mês em que nasceu; 
Sabe a sua morada; 
Sabe o nome dos pais;  
Leva uma tarefa até ao fim; 
Trabalha em equipa;  

ÁREA DA EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO: 

 
 
DOMÍNIO EDUCAÇÃO FÍSICA 

Apresenta noções de lateralidade; 
Coordena a mão com traço seguro; 
Executa movimentos em sequência; 
Apresenta boa coordenação global de movimento; 
Pratica e cumpre as regras dos jogos; 

 
 
 
 
 
 
 
DOMÍNIO EDUCAÇÃO 
ARTÍSTICA 

 
 
Artes visuais 

Faz desenhos com detalhes; 
Realiza pintura figurativa; 
Pinta respeitando o contorno; 
Recorta respeitando o traço. 

Jogo 
Dramático/ 

Teatro  

Dramatiza histórias;  
Envolve-se com outras crianças em jogo organizado e 
de cooperação; 

 
Música 

Memoriza e canta canções; 
Reproduz ritmos; 
Canta, enquanto executa sequência de movimentos 
segundo batimento; 

 
Dança 
 

Sincroniza movimentos ao mesmo tempo com as mãos 
e os pés; 
Dança imitando o adulto. 

 
 
DOMÍNIO LINGUAGEM ORAL E 
ABORDAGEM À ESCRITA 
 

Mantém uma conversa participando de forma 
alternada; 
Usa corretamente os tempos dos verbos, presente e 
passado; 
Articula corretamente as palavras;  
Brinca com a linguagem, rimando; 
Mostra interesse pela escrita; 
Copia ou escreve o seu nome. 

 
 
DOMÍNIO MATEMÁTICA 
 

Distingue, ordena, agrupa objetos iguais e diferentes; 
Tem noção de conjunto; 
Compreende noções de conceitos opostos;  
Conta sequencialmente até 20; 
Reconhece os números de 1 a 10; 
Associa quantidade e número; 
Identifica, nomeia, reproduz as figuras geométricas; 
Utiliza corretamente os conceitos: manhã/tarde/noite; 
Utiliza corretamente os conceitos: 
ontem/hoje/amanhã; 
Sequencia os dias da semana. 

ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO 

Identifica e nomeia as características das estações do ano; 
Regista o que observou;  
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Identifica algumas características de animais; 
Identifica algumas características de plantas; 
Utiliza o ecoponto corretamente; 
Identifica algumas profissões; 
Reconhece alimentos e comportamentos saudáveis; 
Participa num debate e exprime a sua opinião; 
Gosta de ir para o computador; 
Explora jogos educativos; 

 


