
 
 

 
 
 
 

 Ficha de Avaliação do Percurso Educativo 
5 anos (Idade em 31/12 do corrente ano letivo) 

 

__________________Departamento da Educação Pré – escolar___________________ 
 

Siglas da Grelha 
NO - Não observado 
NA - Não adquirido 
P - Em progresso   
A – Adquirido 
 

 

 
ÁREA DE FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL (A) 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E DA AUTOESTIMA NA P A NO 

Identifica as suas características individuais (sexo, idade, nome, etc.) e reconhece semelhanças e diferenças 
com as características dos outros. 

    

Expressa as suas emoções e sentimentos (está triste, contente, etc.) e reconhece também emoções e 
sentimentos dos outros. 

    

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

Justifica as suas opiniões, aceitando também as dos outros.     

Demonstra prazer nas suas produções e progressos (gosta de mostrar e de falar do que faz, de comunicar o 
que descobriu e aprendeu). 

    

Revela confiança em experimentar atividades novas, propor ideias e falar em grupo.     

Aceita algumas frustrações e insucessos (perder ao jogo, dificuldades de realizar atividades e tarefas) sem 
desanimar, procurando formas de as ultrapassar e de melhorar (pedindo ajuda do/a educador/a ou de 
outras crianças, ensaiando outras formas de fazer, ou procurando novos materiais). 

    

INDEPENDENCIA E AUTONOMIA     

Realiza de forma independente as tarefas indispensáveis à vida do dia-a-dia (vestir-se, despir-se, lavar-se, comer 
utilizando adequadamente os talheres, etc.). 

    

Escolhe as atividades que pretende realizar e seleciona os recursos disponíveis para as levar a cabo.     

     

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA E CIDADANIA     

Espera pela sua vez (jogos; diálogos etc.) dando oportunidades aos outros para intervirem.     

Cumpre as regras de vida em grupo.      

Usa o diálogo para resolver situações de conflito.     

Manifesta respeito por crianças e adultos, independentemente de diferenças físicas, de capacidades, de 
género, de etnia, de cultura, de religião ou outras. 

    

Aceita que meninos e meninas, homens e mulheres possam fazer as mesmas coisas em casa e fora de casa.     

CONSCIÊNCIA DE SI COMO APRENDENTE     

Manifesta curiosidade pelo mundo que o(a) rodeia, formulando questões sobre o que observa.     

Revela interesse e gosto por aprender, usando no quotidiano as novas aprendizagens que vai realizando.     

Participa na planificação de atividades e /ou projetos dando ideias e sugestões.     

Colabora em atividades de pequeno e grande grupo.     

Avalia, apreciando criticamente, os seus comportamentos, ações e trabalhos, bem como os dos colegas, 
dando e pedindo sugestões para melhorar. 

    

 
ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO (B) 

 

DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO MOTORA NA P A NO 

Demonstra gosto pelas atividades motoras, procurando progredir a partir do que já é capaz de fazer.     

Manifesta controlo do seu corpo, força, agilidade, equilíbrio e coordenação muscular para subir e descer 
escadas, trepar, encaixar, recortar, etc. 

    

Manifesta controle dos movimentos finos.     

Compreende que no jogo há resultados, aceitando a situação de ganhar ou perder.     

Cumpre as regras dos jogos e coopera com os colegas na sua realização.     

DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA     

Subdomínio das Artes Visuais     

Tem prazer em explorar diversas modalidades de expressão visual (pintura, desenho, colagem, modelagem, 
etc.)  

    

Representa e recria plasticamente vivências individuais, temas, histórias, pessoas, animais, etc.,).     

Introduz nas suas produções plásticas, elementos visuais (cores, formas, texturas, etc.) de modo espontâneo 
ou sugerido, para representar temáticas, ilustrar histórias, etc.). 

    

Subdomínio Da Dramatização     

Envolve-se em situações de jogo simbólico e jogo dramático (caracterização de papéis, interações verbais e 
não verbais etc.). 

    

Recria e inventa histórias, situações e diálogos.     

Subdomínio da Música     

Identifica auditivamente sons vocais e corporais, sons do meio ambiente próximo e sons instrumentais.     

Canta canções com controlo da melodia.     

Subdomínio Da Dança     

Cria e recria movimentos a partir de temáticas e personagens.     

Interpreta pequenas sequências de movimento dançado, de forma coordenada.     
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ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO (C) 

DOMÍNIO DA MATEMÁTICA NA P A NO 

Números e Operações     

Usa correspondência termo a termo para resolver problemas de comparação de conjuntos e para contar 
objetos de um conjunto. 

    

Numa contagem, identifica que a quantidade total corresponde ao último número que disse.      

Usa os termos “mais do que” e “menos do que” na comparação de quantidades.     

Usa numerais escritos para representar quantidades.      

Organiza conjuntos de um certo número de objetos.     

Consegue contar de forma crescente.     

Consegue contar de forma decrescente.     

Organização e tratamento de dados     

Participa na recolha de dados acerca de si própria, de situações do seu quotidiano e meio ambiente etc..     

Participa na organização da informação recolhida recorrendo a tabelas, pictogramas simples, etc.     

Interpreta os dados apresentados em tabelas, pictogramas, diagramas de Venn, gráficos de barras.     

Geometria e medida     

Geometria     

Identifica posições relativas ( “ao lado”, “em frente”, “atrás”, “dois lugares à direita”, “entre…”).     

Consegue seguir um percurso que lhe é descrito oralmente.     

Reconhece formas geométricas nos objetos da sala, no recreio, em obras de arte, nas suas produções.     

Medida     

Indica algumas características de medida (“maior que”,” mais pequeno que”, “mais estreito que”, “igual a”, 
etc.) 

    

Compara o peso de objetos (“mais pesado”, “mais leve”, ”igual”).     

Interesse e curiosidade pela matemática     

Envolve-se, por iniciativa própria, em situações onde utiliza conhecimentos e estratégias da matemática, 
evidenciando satisfação e prazer (puzzles, dominós, etc.). 

    

Aplica noções matemáticas já exploradas a outras situações ou faz perguntas sobre elas.     

 
 
 

ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO (D) 

DOMÍNIO DA LINGUAGEM ORAL E ABORDAGEM À ESCRITA  NA P A NO 

Consciência Oral     

Relata acontecimentos, mostrando clareza do discurso e respeito pela sequência dos acontecimentos.     

Ouve os outros e responde adequadamente.      

Expressa as suas ideias e saberes, tanto em situações de comunicação individual como em grupo.     

Consciência Linguística     

Identifica oralmente o número de sílabas de uma palavra.     

Descobre e refere palavras que acabam ou começam da mesma forma.      

Isola ou conta palavras de uma frase.     

Funcionalidade da Linguagem escrita e sua utilização em contexto     

Escreve, convencionalmente ou não, palavras ou pequenas frases, nas suas brincadeiras, explorações e/ou 
interações com os outros. 

    

Usa o livro adequadamente e distingue diferentes tipos de livros consoante as suas funcionalidades.     

Identificação de convenções de escrita     

Diferencia escrita de desenho (código icónico de código escrito) e, quando deseja escrever, usa garatujas, 
formas tipo letra e/ou letras na sua escrita. 

    

Identifica letras, conseguindo reproduzi-las de modo cada vez mais aproximado nas suas tentativas de 
escrita e sabe o nome de algumas delas. 

    

Sabe que o sentido da leitura e da escrita é da esquerda para a direita e de cima para baixo.     

Diferencia letras e números.     

Prazer e motivação para ler e escrever     

Manifesta prazer e satisfação nas atividades de leitura e/ou escrita.     

Ouve atentamente histórias, rimas, poesias e outros textos, mostrando prazer e satisfação.     
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ÁREA DE CONHECIMENTO DO MUNDO (E) 

Introdução à Metodologia Científica NA P A NO 

Participa com interesse no planeamento e implementação da metodologia que caracteriza o processo de 
descoberta da investigação científica (observar, comparar, pesquisar, experimentar, registar, tirar conclusões). 

    

Abordagem às Ciências      

Conhecimento do Mundo Social     

Sabe o seu nome completo e idade, onde vive, a sua nacionalidade e é capaz de se descrever, indicando 
algumas das suas características individuais. 

    

Utiliza termos como dia, noite, manhã, tarde, semana, mês, nas suas narrativas e diálogos.     

Identifica os membros da família próxima e fala sobre os graus de parentesco.     

Refere e identifica a atividade associada a algumas profissões com que contacta no dia-a-dia (de pais, de 
familiares, da comunidade). 

    

Conhecimento do Mundo Físico e Natural     

Reconhece e identifica partes do corpo e alguns órgãos, incluindo órgãos dos sentidos.     

Identifica diferentes estados do tempo (chuva, vento, nuvens, trovoada, etc.).     

Adota práticas amigas do ambiente (apanhar lixo do chão, separar o lixo, fechar as torneiras, apagar as 
luzes, etc.).  

    

Mundo tecnológico e utilização das tecnologias     

Manifesta interesse pelas novas tecnologias (Tablet, Telemóvel etc.).     

Manuseia corretamente o computador.     

Usa (com ajuda do adulto) o computador para pesquisar e para produzir diferentes tipos de trabalhos.     

 


