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ÁREA DE FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 

a)Construção da Identidade e autoestima 

• Sabe dizer o seu nome. 

• Sabe dizer a sua idade. 

• Expressa as suas emoções e sentimentos (está triste, contente, etc.). 

• Manifesta os seus gostos e preferências (alimentos, locais, jogos, etc.). 

• Demonstra prazer nas suas produções (gosta de mostrar e de falar do que faz). 

• Revela confiança em experimentar atividades novas. 

• Aceita algumas frustrações e insucessos (perder ao jogo, dificuldades de realizar atividades e tarefas). 

b) Independência e autonomia 

• Revela autonomia funcional (higiene pessoal, comer etc.). 

• Escolhe as atividades que pretende realizar. 

C) Convivência democrática e cidadania 

• Espera pela sua vez (jogos, conversas…). 

• Cumpre as regras de vida em grupo. 

• Estabelece boa relação com os seus pares. 

d) Consciência de Si como aprendente 

• Manifesta curiosidade pelo mundo que o(a) rodeia. 

• Revela interesse e gosto por aprender. 

• Expressas as suas opiniões. 

• Colabora em atividades de pequeno e grande grupo. 

 

ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO 

1. DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO MOTORA 

• Apresenta coordenação dos movimentos globais. 

• Apresenta coordenação dos movimentos finos.  

•Demonstra gosto pelas atividades motoras. 

•Cumpre as regras dos jogos. 
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2. DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

2.1.Subdomínio das Artes Visuais 

• Explora com prazer diversas modalidades de expressão visual (pintura, desenho, colagens, modelagem, etc.). 

• Introduz, nas suas produções artísticas, elementos visuais (cores, linhas, manchas, etc.). 

2.2.Subdomínio Da Dramatização 

• Envolve-se em situações de jogo simbólico e/ou “faz de conta”. 

2.3.Subdomínio da Música 

• Identifica auditivamente sons da natureza, instrumentais etc. 

• Canta reproduzindo de forma correta a letras das canções. 

2.4.Subdomínio Da Dança 

• Imita alguns movimentos de dança. 

 

3. DOMÍNIO DA MATEMÁTICA 

• Conhece as cores primárias. 

• Faz contagens. 

• Tem noção de tamanhos (igual, maior, mais pequeno). 

• Identifica posições relativas (“ao lado”, “em frente”, “atrás” etc.). 

• Demonstra satisfação e prazer em fazer puzzles, dominós e outros jogos de raciocínio lógico-matemático. 

 

4. DOMÍNIO DA LINGUAGEM ORAL E ABORDAGEM À ESCRITA  

• Comunica oralmente de forma percetível. 

• Compreende o que lhe é pedido. 

• Ouve atentamente histórias, rimas, poesias e outros textos, mostrando prazer e satisfação. 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO DO MUNDO 

• Demonstra curiosidade e interesse pelo que a rodeia. 

• Identifica os membros da família próxima. 

• Reconhece e identifica partes do corpo. 

• Identifica alguns animais, diferenciando-os pelas suas características. 


