
 

Avaliação Individual 

A.M. – É um menino muito meigo e um pouco teimoso.  

 Área da Formação Pessoal e Social: sabe o seu nome, a sua idade, os nomes dos 

pais. Sabe a que grupo pertence na escola e fora da escola. Realiza com autonomia a sua 

higiene e a sua alimentação, reconhece as rotinas diárias da sala. Gosta de brincar com 

os seus colegas demonstrando neste momento uma maior facilidade na partilha dos 

brinquedos, nem sempre respeita as regras estabelecidas na sala, como estar sentado no 

tapete com pernas à chinês, contudo já coloca o dedo no ar para e aguarda pela sua vez.  

 Apesar de estar a evoluir favoravelmente, ainda revela alguma dificuldade em 

obedecer e por vezes gera pequenos conflitos.  

 Domínio da Linguagem Oral: Exprime com clareza as suas opiniões, ideias e 

emoções. Já consegue construir uma frase e articula-la correctamente.  

 Domínio da Matemática: Conta até dez, possui a noção de pequeno/grande, em 

cima/baixo, dentro/fora, identifica com facilidade as figuras geométricas e reconheci-as 

em objectos do dia-a-dia.  

 Domínio das expressões: Gosta de cantar, coordena com facilidade todos os 

movimentos corporais, tem a motricidade fina bem desenvolvida. Corre, arrasta-se, 

rebola-se no chão e salta ao pé-coxinho.  

 Gosta de pintar e explorar novas técnicas, gosta que os seus trabalhos tenham 

muita cor.  



 Área de conhecimento do Mundo: Revela possuir vários conceitos, como a 

diferença entre o dia e a noite, o estado do tempo. Reconhece vários animais e distingui-

os com facilidade. Realiza a sua higiene e reconhece a importância da mesma. Conhece 

e nomeia as diferentes partes do corpo.  

 

A.S.- É um menino bastante irrequieto e um pouco teimoso. Que ainda demonstra 

alguma frustração quando algo lhe é negado. É uma criança autónoma e muito 

participativa.  

 Área de Formação Pessoal e Social- Sabe o seu nome, a sua idade e o nome dos 

pais. Sabe as regras estabelecidas na sala de aula no entanto tem algumas dificuldades 

em respeita-las. Já consegue estar mais tempo sentado no tapete, é um menino que gosta 

muito de participar, no entanto ainda, revela alguma dificuldade em aguardar pela sua 

vez e deixar os seus colegas também participarem.  

Realiza com autonomia a sua higiene e alimentação no entanto demonstra não gostar 

muito de comer a sopa.  

Brinca com os colegas, porém demonstra alguma dificuldade no que diz respeito à 

partilha de brinquedos.  

 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à e Escrita- estabelece com 

facilidade um diálogo quer com os colegas, quer com os adultos. Exprime com clareza e 

espontaneidade as suas opiniões, ideias e emoções. Participa favoravelmente em todos 

os diálogos sempre com ideias precisas e correctas em relação à temática que está a ser 

trabalhada.  

 



 Domínio da matemática: Conta até dez, identifica as figuras geométricas e 

reconhecias em objectos do dia-a-dia, distingue grande/pequeno, cima/baixo, 

dentro/fora.  

 

 Domínio das Expressões: Gosta de pintar e de explorar novas técnicas, conhece 

as cores. Gosta de realizar diversos jogos. Gosta de ouvir músicas. Coordena e controla 

os movimentos do seu corpo.  

 Área de Conhecimento do Mundo- Sabe o seu nome e a sua idade, sabe o nome 

dos seus pais e avós. Reconhece a que grupo é que pertence. Sabe o nome dos seus 

colegas.       

Distingue o dia da noite, reconhece os estados do tempo e relaciona diversos conceitos 

relativos ao meio ambiente.  

Realiza com autonomia a sua higiene e alimentação. Sabe e reconhece as diferentes 

partes do corpo.  

 

C.N.- É uma menina meiga e bastante autónoma. É muito interessada e participativa. Na 

realização de actividades ainda revela alguma dificuldade em concentrar-se no seu 

trabalho, no entanto está a evoluir favoravelmente.  

 Área de Formação Pessoal e Social – Sabe o seu nome e a sua idade, sabe nome 

dos pais. Reconhece e respeita as regras estabelecias na sala. Consegue estar sentada no 

tapete durante algum tempo a escutar o adulto. Brinca com os colegas e partilha 

brincadeiras. Gosta de brincar na área da casinha e aos cabeleireiros. 



 Domínio da Linguagem e Abordagem à Escrita: Estabelece com facilidade um 

diálogo com os colegas e com os adultos. Verbaliza espontaneamente as suas ideias, 

opiniões e emoções. Consegue colocar questões e responde a questões que lhe são 

colocadas. Gosta muito de ouvir histórias e ver livros.  

 Domínio da Matemática: Conta até dez, identifica as formas geométricas e 

reconhecias em objectos do dia-a-dia. Gosta de realizar jogos de encaixe e jogos de 

mesa. Possui a noção de grande/pequeno, fora/ dentro, cima/ baixo e cheio/vazio.  

 Área de Conhecimento do Mundo: Realiza com autonomia a sua higiene e 

alimentação. Reconhece e identifica as diferentes partes do corpo. Distingue o dia da 

noite, identifica e reconhece as rotinas diárias. Sabe o seu nome, idade, nome do pai e 

da mãe. Sabe o nome de todos os colegas.  

 Domínio das Expressões: Gosta de pintar, no entanto ainda revela alguma 

dificuldade em controlar o movimento da mão. Gosta de explorar novas técnicas de 

pintura.   

Gosta de realizar jogos, consegue correr, saltar, rebolar e andar ao pé-coxinho com 

relativa facilidade.  

Gosta de ouvir e cantar diversas músicas e consegue reproduzir sons.  

C.T.- É uma menina tímida, que ao longo do ano, o relacionamento com os colegas tem 

melhorado. No entanto a menina revela maior simpatia e afectividade com o menino em 

particular. Ainda demora algum tempo a realizar as actividades, porém tem também 

melhorado ao logo do ano, no que se refere a este ponto.  

 É autónoma na sua higiene. A nível da alimentação, no início do ano a menina 

demonstrava resistência à alimentação. Neste momento este ponto não pode ser 



avaliado, porque já algum tempo que a menina não come na instituição qualquer 

refeição. A menina só frequenta o infantário até à hora de almoço.  

 Domínio da Formação Pessoal e Social: a menina sabe o seu nome e a sua idade, 

sabe o nome dos pais e avós. Conhece e respeita as regras estabelecidas na sala, 

consegue estar sentada durante algum tempo no tapete a ouvir o adulto. Respeitas todo o 

grupo e os adultos. É autónoma na sua higiene. Não partilha muitas brincadeiras com os 

colegas.  

 Domino da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita: Releva alguma dificuldade 

em estabelecer um diálogo quer com os colegas, quer com os adultos. Não participa 

espontaneamente e algumas vezes mesmo sendo solicitada a sua participação não o faz. 

Gosta de ouvir história e gosta de ver livros.  

 Domínio da Matemática: Conta até dez, possui a noção de pequeno/grande, em 

cima/em baixo. Gosta de jogar jogos de encaixe.  

 Domínio das Expressões: Gosta de explorar novas técnicas de pintura e gosta de 

fazer colagens.  

Gosta de ouvir música mas raramente canta e reproduz sons e ritmos. A nível motor, a 

menina tem o desenvolvimento adequado à faixa etária, realiza o movimento de pinça e 

controla os movimentos das mãos. Tem alguma dificuldade no controlo óculo-manual 

devido a problemas de visão já diagnosticados e já a serem tratados.  

A aluna corre, salta e rasteja, no entanto cai com alguma frequência quando aumenta a 

velocidade do andar.  



 Área do Conhecimento do Mundo: Distingue o dia da noite, sabe e reconhece as 

diferentes partes do corpo. Tem cuidados com o seu corpo e tem consisencia de alguns 

cuidados que tem que ter no que diz respeito aos seus problemas de visão.  

C.C.- É uma menina muito autónoma e realiza as actividades com cuidado. Tem um 

bom comportamento, é muito meiga e partilha brinquedos e brincadeiras com os seus 

colegas.  

 Formação Pessoal e Social – a menina sabe o seu nome, a sua idade, o nome do 

pai, da mãe e da irmã. Sabe todas as regras estabelecidas na sala e respeita essas 

mesmas regras. Consegues estar sentada durante algum tempo no tapete a ouvir o 

adulto. Respeita os seus colegas e adultos. Realiza com autonomia a sua higiene e 

alimentação.  

 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita- Estabelece um diálogo 

com os seus colegas e com os adultos com facilidade. Gosta muito de ouvir histórias e 

percebe o conteúdo e a mensagem da mesma. Coloca perguntas sobre a história e 

responde a perguntas colocadas sobre a história ou sobre outro assunto. Reconhece a 

letra C, inicial do seu nome. Expressa com clareza as suas ideias, opiniões e emoções.  

 Domínio da Matemática – Conta até dez, conhece as formas geométricas e 

reconhecias em objectos do dia-a-dia. Tem diversas noções matemáticas, como a noção 

de grande/pequeno, em cima/em baixo, dentro/fora, cheio/vazio. Gosta de fazer jogos de 

encaixe.  

 Domínio das Expressões - Gosta muito de pintar utilizando várias técnicas, gosta 

de recortar e colar.  



Gosta de ouvir música, cantar e dançar. Reproduz sons e ritmos. Tem a motricidade fina 

bem desenvolvida para a faixa etária. Tem uma forte expressão corporal. Corre, salta e 

anda ao pé-coxinho.  

 Área de Conhecimento do Mundo- Identifica as diversas partes do corpo, sabe os 

cuidados que deve ter com o corpo. Distingue o dia da noite, sabe que existem quatro 

estações do ano, a diferença que existe entre elas e o que caracteriza cada uma.  

C.S.: É uma menina muito tranquila e muito faladora. Interage com os colegas de forma 

favorável, partilha os brinquedos e brincadeiras com os colegas. Porém ainda revela 

pouco à vontade a falar com os adultos.  

 Formação Pessoal e Social – sabe o seu nome, o nome do pai e da mãe, o nome 

dos irmãos e o nome do padrasto. Sabe a idade que tem. Sabe as regras da sala e procura 

respeita-las, no entanto, quando está sentada no tapete, tende a conservar 

insistentemente com os colegas. Realiza com autonomia a sua higiene e alimentação.  

 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita- Estabelece diálogo com os 

colegas com facilidade, mas tem dificuldade em faze-lo com os adultos. Gosta de ouvir 

histórias e ver livros. Raramente coloca questões e responde a questões, mesmo que seja 

incentivada e motivada a participar.  

 Domínio da Matemática: Sabe contar até dez, identifica as formas geométricas e 

reconhecias em objectos do dia-a-dia. Possui noções matemáticas fundamentais para a 

sua faixa etária.  

 Domínio das Expressões – Sabe as cores e gosta de pintar ou desenhar com 

diversas cores. Gosta de explorar diversas técnicas de pintura e diversas texturas. Já 

recorta e cola com facilidade.  



Controla e coordena os movimentos corporais. Corre, salta e rebola.  

Gosta de ouvir música mas raramente canta.  

 Área de Conhecimento do Mundo - Reconhece e nomeia as diferentes partes do 

corpo. Distingue o dia da noite, reconhece as diferentes estações do ano, reconhece 

elementos da natureza. Reconhece e nomeia os animais e sabe as características de 

alguns e o que comem.  

F.P.: É um menino sossegado e pouco reservado. Brinca com os seus colegas e partilha 

diversas brincadeiras e brinquedos com os seus colegas. Gosta muito de brincar na área 

das ferramentas e das construções.  

 Formação Pessoal e Social- Sabe o seu nome, a sua idade e o nome dos seus 

pais. Conhece as regras da sala e respeita-as. Consegue estar no tapete a ouvir o adulto 

sem qualquer dificuldade. Respeita os colegas e adultos. É autónomo na realização da 

sua higiene e alimentação.  

 Domínio da Linguagem e Abordagem à Escrita: É uma crianças que consegue 

estabelecer um diálogo quer com os amigos, quer com os adultos. Expressa-se com 

clareza, consegue transmitir através da fala as suas ideias, pensamentos, opiniões e 

emoções. Consegue estruturar uma frase correctamente para a sua faixa etária. O 

menino fala português e italiano sem fazer qualquer confusão nem misturando no seu 

discurso as duas línguas.  

 Domínio da Matemática: Sabe contar até com facilidade até dez, sabe as formas 

geométricas e sabe reconhece-las em objectos do dia-a-dia. Distingue o grande, do 

médio e do pequeno. Gosta de realizar jogos de encaixe e jogos de associações.  



 Área de Conhecimento do Mundo: Sabe que existem países diferentes, 

estabelece a distinção que se verifica entre Portugal e a Itália. Sabe referir algumas 

diferenças mais relevantes entre a cultura portuguesa e a cultura italiana.  

Distingue o dia da noite, reconhece que existem diferentes estações do ano e o que 

caracteriza cada uma. Conhece diferentes animais e nomeia as suas características 

físicas e como se alimentam e onde vivem. Reconhece e identifica os diversos tipos de 

habitação. Sabe as diferentes partes do corpo e a importância de realizarmos a higiene 

do mesmo. No que diz respeito à alimentação é um menino que come bem e come de 

tudo.  

F.S.: É um menino meigo e simpático é um pouco falador. Ainda não consegue estar 

sentado muito tempo sentado no tapete, sem se meter com outros colegas, em vez de 

ouvir o adulto. É um menino que participa em tudo o que é pedido de uma forma 

voluntária e espontânea.  

 Formação Pessoal e Social: Sabe o seu nome, a sua idade e o nome dos seus 

pais. Conhece as regras estabelecidas na sala de aula e procura respeita-las, no entanto, 

a regra que diz estar sentado correctamente no tapete e ouvir o adulto em silêncio, ainda 

revela um pouco de dificuldade em respeitar. É autonomo na sua higiene e alimentação.  

 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita: Estabelece um diálogo 

com os colegas e com os adultos com facilidade. Responde correctamente a questões 

que lhe tenham sido colocadas. Também coloca ao adulto questões sobre alo que tem 

curiosidade em saber. Consegue verbalizar as suas opiniões e emoções.  

 Domínio das Expressões: Canta, realiza gestos associados às músicas que vai 

aprendendo. Percebe que existem ritmos diferentes e diferentes sonhos.  



Coordena e controla os movimentos do seu corpo. Tem a motricidade fina bem 

desenvolvia. Consegue correr, saltar, rebolar, rastejar e saltar ao pé-coxinho.  

Gosta de dar cor aos seus desenhos, gosta de recortar e colar.  

 Domínio da Matemática: Conta até dez, sabe as formas geométricas e 

reconhecias através de objectos do dia-a-dia. Gosta de realizar jogos de encaixe, tem 

várias noções matemáticas.  

 Área de Conhecimento do Mundo: Distingue o dia da noite, sabe que existem 

quatro estações do ano, reconhece os diferentes estados meteorológicos e elementos da 

natureza. Identifica e nomeia correctamente os animais e distingue os diferentes tipos de 

casa e conhece e identifica as divisões da cada e que tipo de mobiliário existe em cada 

divisão da casa.  

 J.M.T: É um menino meigo e simpático. Brinca com os amigos e partilha com 

os mesmos brinquedos e brincadeiras. Ultimamente tem escolhido um menino em 

particular para brincar. Melhorou muito na realização dos trabalhos que lhe são pedidos 

e a nível da concentração no seu trabalho.  

 Formação Pessoal e Social: Sabe o seu nome, a sua idade, o nome dos pais e dos 

irmãos. Respeita as regras estabelecidas na sala e as regras de convivência social. É um 

menino muito autónomo na sua higiene e alimentação.  

  Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita: Consegue estabelecer um 

diálogo com os colegas e com os adultos, no entanto, quando quer transmitir algo e 

sente-se muito motivado para o fazer começa a gaguejar mais nos períodos em que está 

tranquilo. Mesmo assim consegue verbalizar sem dificuldades as suas ideias, opiniões, 

emoções e sentimentos.  



 Domínio da Matemática: Conta até dez, no entanto, acontece com alguma 

frequência o menino começar a contar e bloquear e já não conseguir passar esse 

obstáculo. Reconhece e identifica as formas geométricas. Distingue grande, de médio e 

de pequeno. Realiza jogos de encaixe e jogos de associações.  

 

 Domínio das Expressões: Tem a motricidade fina bem desenvolvida para a sua 

faixa etária. O menino corre, salta, rebola, rasteja e salta ao pé-coxinho com facilidade.  

Gosta de pintar e explorar diferentes técnicas de pintura. Distingue diversas texturas. A 

nível do recorte tem vindo a melhorar e gosta de fazer colagens.  

Gosta de cantar mas não gosta muito de dançar.  

 Área de Conhecimento do Mundo: Reconhece rotinas, distingue o dia da noite, 

sabe as estações do ano, descreve estados meteorológicos. Nomeia e distingue os 

diferentes tipos de casa.  

 J.: É um menino um pouco rebelde que tem dificuldade em acatar ordens e 

obedecer aos adultos. Tem muita dificuldade em estar sentado no tapete e a nível de 

realização das actividades revela alguma dificuldade, visto que algumas vezes recusa 

mesmo a faze-las.  

 Em relação a este menino é apenas a avaliação que consigo realizar, visto que o 

aluno em questão faltou a maior parte do ano.  

 



 J. R.: É uma menina meiga e simpática. É bastante teimosa e demonstra 

resistência quando algo vai contra a sua vontade. Ainda tem alguma dificuldade em 

certas situações obedecer aos adultos, no entanto tem vindo a melhorar ao longo do ano.  

 Formação Pessoal e Social: sabe o seu nome, a sua idade, o nome do pai, da 

mãe, dos irmãos e dos avós. Reconhece as regras estabelecidas na sala de aula, no 

entanto, ainda se verifica alguma dificuldade em respeita-las. Sabe as regras de 

convivência social. É completamente autónoma na sua higiene e alimentação.  

 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à escrita: estabelece sem dificuldades 

um diálogo, quer com os adultos, quer com os colegas. Gosta de ouvir histórias e de ver 

livros. Coloca e responde a questões. Verbaliza com clareza as suas opiniões, emoções e 

ideias. Já reconhece a inicial do seu nome.  

 Domínio das Expressões: Gosta de cantar e dançar. Coordena e controla os 

movimentos do seu corpo. Gosta de pintar, recortar e colar, gosta ainda de explorar 

novas técnicas de pintura.  

 Domínio da Matemática: Conta até dez sem dificuldade, já começa a tentar 

contar até vinte. Sabe as formas geométricas e reconhecias em objectos do dia-a-dia. 

Gosta de realizar jogos de encaixe e associa diferentes conceitos matemáticos.  

 Área de Conhecimento do Mundo: Distingue o dia da noite, conhece as rotinas 

diárias, percebe que existem várias estações do ano e descreve estados meteorológicos.  

Reconhece vários elementos da natureza, conhece os animais, refere o que comem e em 

que habitats alguns vivem.  



L.P: É uma menina meiga, que gosta muito de dançar, brincar aos cabeleireiros e fazer 

de conta que é professora, consequentemente gosta de mandar nos colegas. No que diz 

respeito à realização de trabalho a menina demonstra alguma resistência em faze-los.  

 Formação Pessoal e Social: Sabe o seu nome, o nome do pai, da mãe e dos 

irmãos. Sabe as regras de convivência social e respeita as regras estabelecidas em sala 

de aula. Consegue estar sentada no tapete durante algum tempo a escutar o adulto.  

 Domínio da Linguagem e Abordagem à Escrita: Estabelece com facilidade um 

diálogo com os colegas, no entanto revela alguma dificuldade em estabelecer um 

diálogo com os adultos. Verbaliza as suas opiniões, ideias e emoções. Raramente 

responde a questões que lhe são colocadas.  

 Domínio das Expressões: Gosta de cantar e dançar. Coordena e controla os 

movimentos do seu corpo. Corre, salta, rebola, arrasta-se e salta ainda com alguma 

dificuldade ao pé-coxinho.  

No que diz respeito à expressão plástica, a menina sabe as cores e gosta de explorar 

diversas técnicas de pintura. No entanto a maior parte das vezes não realiza os trabalhos, 

pois decide que não os quere fazer.  

 Domínio da Matemática: Sabe contar até dez, sabes as formas geométricas e 

reconhecias em objectos do dia-a-dia, distingue grande, de médio e de pequeno.  

 Área de Conhecimento do Mundo: Distingue o dia da noite, descreve os estados 

meteorológicos. Reconhece vários elementos da natureza. Gosta muito de flores.  

L.G.: É um menino que ainda vive um pouco no mundo da fantasia mas que ao longo 

do ano tem vindo a sair mais desse mundo. Releva ainda problemas a nível da 

socialização e da motricidade.  



 Formação Pessoal e Social: Sabe o seu nome, o nome do pai e o nome da mãe. 

Sabe as regras estabelecidas na sala e faz tudo para as respeitar. Sabe as regras de 

convivência social.  

 Ainda não consegue partilhar brinquedos e brincadeiras com os colegas, 

brincando a maior parte das vezes sozinho, isolando-se deste modo, no seu próprio 

mundo.  

 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita: Gosta de ouvir histórias, 

coloca perguntas e responde a questões que lhe sejam colocadas. Estabelece um diálogo 

facilmente com os adultos e verbaliza de forma espontânea as suas opiniões e emoções.  

 Domínio das Expressões: Gosta de pintar e explorar diversas técnicas de pintura. 

Já controla um pouco melhor o movimento da mão e já consegue concluir os trabalhos. 

A nível do recorte, o menino ainda revela dificuldade devido à falta de força nas mãos. 

Também devido à falta de força nas mãos, o menino tem dificuldade em se descansar 

procurando arranjar diversas maneiras de o fazer sem utilizar o auxilio das mãos. O 

menino corre com alguma dificuldade, salta mas não consegue saltar ao pé-coxinho.  

 Raramente canta e não consegue realizar movimentos associados à música.  

 Domínio da Matemática: Conta até dez, identifica as formas geométricas e 

reconhecias em objectos do dia-a-dia. Distingue grande, médio e pequeno, distingue 

cheio de vazio e em cima e em baixo.  

 Área de Conhecimento do Mundo: Distingue o dia da noite, as várias estações 

do ano, identifica estados meteorológicos. Possui vários conhecimentos sobre a natureza 

e como a devemos respeitar. Identifica vários animais e refere o que os mesmos comem 

e onde vivem.  



Conhece e distingue as diversas partes do corpo. É autónomo na sua alimentação, no 

que diz respeito à higiene o menino revela resistência à água.  

M.V: É uma menina meiga e um pouco tímida, mas está a evoluir. Fala com os colegas 

e já comunica mais com os adultos. Brinca com os amigos, partilha brincadeiras e 

brinquedos com os mesmos. É autónoma na sua higiene e alimentação, no entanto no 

que diz respeito à alimentação demora muito tempo a comer e é quase sempre 

necessário um adulto ajuda-la a comer a sopa.  

 Formação Pessoal e Social: sabe o nome do pai e da mãe. Sabe quantos anos 

tem. Respeita as regras estabelecidas na sala e as regras de convivência social. Brinca 

com os amigos e gosta muito de brincar na área da casinha.  

 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita: Estabelece um diálogo 

com o grupo e com os adultos. Raramente coloca ou responde a questões que lhe são 

colocadas. Verbaliza as suas opiniões, ideias e emoções.  

 Domínio das Expressões: Gosta de cantar e dançar, reproduz sons e reconhece 

que existem diversos ritmos diferentes. Coordena e controla diversos movimentos doseu 

corpo. Gosta de pintar e explorar diversas técnicas de pintura, gosta de recortar e colar, 

o que já realiza com facilidade.  

 Corre, salta, rebola e rasteja.  

Domínio da Matemática: Conta até dez, identifica as formas geométricas e 

reconhecias em objectos do dia-a-dia, joga jogos de encaixe e faz associações. Distingue 

grande, médio e pequeno, tem a noção de cheio e vazio, dentro/fora.  



Área de Conhecimento do Mundo: Distingue o dia da noite, reconhece a 

existência de diferentes estações do ano, identifica estados meteorológicos. Identifica as 

diversas partes do corpo, realiza com autonomia e cuidado a higiene do mesmo.  

M.: É uma menina meiga e simpática. É um pouco ciumenta e quer ser sempre 

ela a primeira em tudo. É uma menina muito vaidosa e que já revela ter preocupações 

com a sua imagem. Gosta muito de brincar aos cabeleireiros e na área da casinha.  

Formação Pessoal e Social: sabe o seu nome, idade e o nome dos pais. Respeita 

as regras estabelecidas na sala e as regras de convivência social. Brinca com os colegas 

e partilha com os mesmos brinquedos e brincadeiras.  

Domínio da Linguagem e Abordagem à Escrita: Estabelece um diálogo com o 

grupo e com os adultos. Verbaliza com facilidade as suas opiniões, ideias e emoções. 

Coloca perguntas e responde a questões quando lhe são colocadas. Participa de forma 

favoravel e espontânea.  

Domínio das Expressões: Gosta de pintar e desenhar. Controla os movimentos 

do seu corpo. Gosta de cantar e dançar. Corre, salta, rebola, rasteja e salta ao pé-

coxinho.  

Domínio da Matemática: Conta até dez, identifica as formas geométricas e 

identifica as mesmas em objectos do dia-a-dia, já adquiriu vários conceitos 

matemáticos.  

Área de Conhecimento do Mundo: Distingue o dia da noite, reconhece que 

existem diversas estações do ano. Conhece e caracteriza diversos animais, sabe que 

devemos respeitar a natureza. Distingue os diferentes tipos de casa, as divisões da casa e 

o mobiliário que regra geral faz parte de cada divisão.  



G.: É um menino meigo e muito calmo. Ainda fala muito à bebé e muitas vezes 

não se consegue fazer entender. Realiza com autonomia a sua higiene e alimentação.  

Formação Pessoal e Social: Sabe o seu nome e idade, sabe o nome do pai e da 

mãe e do irmão. Conhece e respeita as regras estabelecidas na sala e as regras de 

convivência social.  

Domínio da Linguagem e Abordagem à Escrita: Estabelece um diálogo com os 

colegas e com os adultos. Raramente coloca questões e responde a perguntas mesmo 

que seja motivado para tal. Gosta de ouvir historias e ver livros.  

Domínio das Expressões: Canta, dança e reproduz sons. Realizar trabalhos de 

expressão plástica com satisfação, gosta de experimentar diferentes técnicas de pintura. 

Recorta e cola. 

Controla e coordena os movimentos do corpo. Corre, salta, rasteja e rebola, 

ainda tem dificuldade em saltar ao pé-coxinho.  

Domínio da Matemática: Conta até dez, identifica as formas geométricas e 

reconhecias em objectos do dia-a-dia.  

Área de Conhecimento do Mundo: Distingue o dia da noite, sabe dizer como 

está o estado do tempo. Conhece e identifica animais.  

O.: É um menino que não fala português, que não brinca com os colegas, 

exceptuando com uma menina. Tem problemas de visão e grande parte das actividades 

não as realiza, não se expressa verbalmente. E pouco percebe o que lhe queremos 

transmitir. Apenas verifiquei que reconhece a cor amarela, a cor laranja, o azul e o cor 

de rosa.  



R.: É uma menina tímida e muito doce. Gosta muito de brincar e partilha 

brincadeiras e brinquedos com os seus colegas. É autónoma na sua higiene e 

alimentação.  

Formação Pessoal e Social: Sabe o seu nome, a sua idade e o nome dos pais e do 

irmão. Sabe e respeita as regras estabelecidas na sala e as regras de convivência social.  

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita: Estabelece um diálogo 

com os colegas e os adultos. Verbaliza as suas opiniões e emoções. Coloca questões e 

responde a questões, quando lhe são colocadas. Gosta de ouvir histórias e ver livros.  

Domínio das Expressões: Gosta de explorar diversas técnicas de pintura, já 

recorta com mais facilidade e já realiza colagens sem dificuldades. Gosta de cantar e 

dançar, repruduz sons e controla os movimentos do seu corpo.  

Domínio da Matemática: Conta até dez, identifica as formas geométricas e 

reconhecias em objectos do dia-a-dia. Gosta de fazer jogos de encaixe.  

Área de Conhecimento do Mundo: Distingue o dia da noite, descreve estados do 

tempo. Identifica elementos da natureza e a importância dos mesmos. Distingue os 

diversos tipos de casas e as divisões da casa.  

S.B: É uma menina um pouco tímida e muito meiga. Gosta de brincar e partilha 

brincadeiras com os colegas. É muito cuidadosa em tudo aquilo que faz e totalmente 

independente na realização da sua higiene e alimentação.  

Formação Pessoal e Social: Sabe o seu nome e idade e o nome dos pais e da 

irmã. Respeitas as regras estabelecidas na sala e as regras de convivência social. Gosta 

muito de brincar e partilhar brinquedos e brincadeiras.  



Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita: Estabelece um diálogo 

com os colegas e com os adultos. Coloca de questões e responde a questões que lhe 

tenham sido colocadas. Gosta de ouvir histórias, de ver livros e “contar” histórias. A 

menina fala português e inglês.  

Domínio das Expressões: Gosta muito de pintar e desenhar, gosta de explorar 

diversas técnicas de pintura. Recorta e cola com facilidade. É muito cuidadosa e perfeita 

no que diz respeito à expressão plástica. A nível da motricidade a menina tem um 

controlo dos movimentos bastante elevado para esta faixa etária.  

Domínio da Matemática: Sabe contar até dez, reconhece e identifica as formas 

geométricas. Gosta de fazer jogos de encaixe. Possui diversas noções matemáticas.  

Área de Conhecimento do Mundo: Distingue o dia da noite, as diferentes 

estações do ano. Descreve estados meteorológicos, identifica elementos essenciais 

presentes na natureza, sabe como podemos respeitar a natureza. Distingue os diversos 

tipos de casa e as divisões da mesma.  

S.T.: É uma menina doce e um pouco irrequieta e com alguma dificuldade em 

obedecer ao adulto, ao ser contrariada chora com relativa facilidade. Na realização de 

actividades faz tudo à pressa para ir brincar. No que diz respeito à higiene e alimentação 

é completamente autónoma.   

Formação Pessoal e Social: Sabe o seu nome e idade, sabe o nome dos pais. 

Conhece e sabe as regras estabelecidas na sala, embora tem ainda dificuldades em 

cumpri-las. Tem alguma dificuldade em estar sentada no tapete a ouvir o adulto. Brinca 

com os colegas mas ainda tem alguma dificuldade em partilhar brinquedos e 

brincadeiras com determinados colegas.  



Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita: Consegue estabelecer com 

facilidade um diálogo com os colegas e com os adultos. Verbaliza as suas opiniões e 

emoções. Gosta muito de ouvir histórias e ver livros. Fala português e diz algumas 

coisas também em russo.  

Domínio das Expressões: Gosta de pintar e desenhar, explorar diversas técnicas 

de pintura, gosta de recortar e colar, no entanto, faz tudo com muita pressa.  

Controla os seus movimentos corporais com facilidade. Gosta de ouvir música e 

cantar. Reproduz sons e percebe que existem diversos ritmos.  

Domínio da Matemática: Conta até dez, identifica e reconhece as formas 

geométricas em objectos do dia-a-dia.  

Área de Conhecimento do Mundo: Distingue o dia da noite, refere o estado do 

tempo. Distingue os diferentes tipos de casa e as divisões da mesma.  


