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EB José Jorge Letria; J.I. de Murches.

Critérios de Avaliação do Pré-escolar
2º Semestre

Ano letivo 2021/2022

Área de Conteúdo Aprendizagens Promovidas

Formação Pessoal e Social

- 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;

- Encarrega-se das tarefas que se comprometeu realizar,

executando-as de forma cada vez mais autónoma;

- Preocupa-se com o bem-estar e segurança das outras crianças,

alertando o adulto quando se apercebe que alguma corre perigo;

- Revela interesse e gosto por aprender, usando no quotidiano as

novas aprendizagens que vai realizando;

- Avalia, apreciando criticamente, os seus comportamentos, ações e

trabalhos, bem como os dos colegas, dando e pedindo sugestões

para melhorar;

- É progressivamente capaz de resolver situações de conflito de

forma autónoma, através do diálogo. 
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Domínio da Educação Física

- Demonstra gosto pelas atividades físicas, procurando progredir a

partir do que já é capaz de fazer;

- Coopera com os/as colegas em situações de jogo, envolvendo-se

no trabalho de equipa;

- Aceita e cumpre as regras dos jogos, quer acordadas no grupo, quer

propostas pelo/a educador/a ou pré-definidas pelo jogo escolhido. 
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Artística
Artes Visuais

- Representa e recria plasticamente vivências individuais, temas,

histórias, pessoas, animais, etc., utilizando diferentes materiais (lápis

de pastel, carvão, tintas, esponjas, matérias moldáveis, material

reciclado, etc.) e diversos meios de expressão (pintura, colagem,

desenho, moldagem, etc.);

- Emite opiniões sobre os seus trabalhos e os das outras crianças.

Jogo dramático/Teatro
- Recria e inventa histórias e diálogos e prevê a sua representação

escolhendo espaços, adereços e explorando recursos diversificados
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Música

- Identifica auditivamente sons vocais e corporais, sons do meio

ambiente próximo (isolados e simultâneos), sons da natureza e sons

instrumentais;

- Canta canções com controlo progressivo da melodia, da estrutura

rítmica (pulsação e acentuação) e da respiração.

Dança

-Tem prazer em expressar-se de forma rítmica através do corpo;

- Cria e recria movimentos a partir de temáticas e personagens

(objetos, animais, situações da vida real, etc.).

Domínio da Linguagem Oral e

abordagem à escrita

- Relata acontecimentos, mostrando progressão não só na clareza do

discurso como no respeito pela sequência dos acontecimentos;

- Constrói frases com uma estrutura cada vez mais complexa;

- Pede aos adultos que lhe leiam ou escrevam numa situação

concreta, para responder a uma necessidade;

- Usa o livro adequadamente e distingue diferentes tipos de livros

consoante as suas funcionalidades;

- Identifica letras, conseguindo reproduzi-las de modo cada vez mais

aproximado nas suas tentativas de escrita e sabe o nome de algumas

delas;

- Ouve atentamente histórias, rimas, poesias e outros textos,

mostrando prazer e satisfação;

- Revela satisfação pelas aprendizagens e conquistas que vai

fazendo na compreensão e utilização da linguagem escrita;

- Identifica palavras que começam ou acabam com a mesma sílaba;

- Reconhece o sentido da escrita (da esquerda para a direita, de cima

para baixo).

Domínio da Matemática

- Usa o nome dos números e, posteriormente, numerais escritos, para

representar quantidades;

- Organiza conjuntos de um certo número de objetos e consegue

contar de forma crescente e decrescente;

- Começa a relacionar a adição com o combinar de dois grupos de

objetos e a subtração com o retirar uma dada quantidade de um

grupo de objetos;

- Numa roda com outras crianças, identifica posições relativas (Quem

está “ao lado”, “em frente”, “atrás”, “dois lugares à direita”, “entre a

Maria e o Manuel”, etc.).;
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- Compara a altura, largura, comprimento de construções que fez

(torres, comboios, casas, etc.), indicando algumas características de

medida “maior que”,” mais pequeno que”, “mais estreito que”, “igual

a”, etc.;

- Compara o peso de objetos familiares (duas bonecas, duas peças

de fruta, etc.) utilizando primeiro as mãos para sentir qual o mais

pesado e depois uma balança de pratos para comprovar o que

antecipou.

Conhecimento do Mundo

- Demonstra curiosidade e interesse pelo que a rodeia, observando e

colocando questões que evidenciam o seu desejo de saber mais;

- Encontra explicações provisórias para dar resposta às questões

colocadas;

- Demonstra envolvimento no processo de descoberta e exploração e

revela satisfação com os novos conhecimentos que construiu.;

- Conhece noções temporais: dia, noite, manhã, tarde, semana, mês.

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);

- Associa rotinas a determinados momentos ou alturas do dia;

- Reconhece e identifica partes do corpo e alguns órgãos, incluindo

órgãos dos sentidos, e compreende as suas funções;

- Conhece diferentes animais, diferenciando-os pelas suas

características e modos de vida (aquáticos/ terrestres, com e sem

bico, com e sem pelo, aves/ peixes/ mamíferos,

domésticos/selvagens, etc.);

- Mostra curiosidade e procura uma explicação para fenómenos

atmosféricos que observa (chuva, vento, nuvens, trovoada, etc.):

- Demonstra, no quotidiano, preocupações com o meio ambiente

(apanhar lixo do chão, fechar as torneiras, apagar as luzes, etc.);

- Desfruta e aprecia os espaços verdes e o contacto com a natureza. 


