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COMPETÊNCIAS/APRENDIZAGENS  – 3 ANOS 

 

FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E DA 

AUTOESTIMA 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Conhecer e aceitar as suas caraterísticas 

pessoais e a sua identidade social e cultural 

✓ Reconhecer e valorizar laços de pertença 

social e cultural 

▪ Saber o seu primeiro nome, idade e onde vive 

▪  Identificar o seu símbolo e objetos pessoais 

▪ Saber o nome dos familiares mais próximos (pai, mãe, irmão, 

avós…) 

▪ Reconhecer o seu género (masculino/feminino) 

▪ Estabelecer relação positiva com os adultos que a rodeiam (no JI) 

 

INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela 

sua segurança e bem-estar 

✓ Ir adquirindo a capacidade de fazer 

escolhas, tomar decisões e assumir 

responsabilidades 

▪ Aceitar a ausência dos pais/familiares 

▪ Realizar de forma cada vez mais independente e autónoma as tarefas 

básicas do dia-a-dia (idas á casa de banho, lavar as mãos, comer sozinho 

utilizando o talher, vestir e despir e tentar desabotoar, descalçar…) 

▪ Conhecer, utilizar e arrumar os diferentes materiais da sala  

▪ Escolher a atividade que pretende realizar 

▪ Tomar conta daquilo que é seu (arrumar os seus pertences no cabide, e 

material pessoal) 

▪ Verbalizar as necessidades relacionadas com o seu bem-estar físico 

(fome, sede, ir á casa de banho, lavar as mãos…) 

▪ Iniciar atividades espontaneamente 

CONSCIÊNCIA DE SI COMO 

APRENDENTE 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Ser capaz de resolver dificuldades e 

problemas 

✓ Ser capaz de participar nas decisões 

✓ Cooperar com os outros 

▪ Revelar interesse e gosto pelas atividades 

▪ Expressar as suas opiniões e preferências 

▪ Colaborar nas atividades de pequeno e grande grupo  

▪ Participar na planificação de atividades/projetos 

▪ Escutar o outro 

▪ Saber esperar pela sua vez (nos diálogos, nos jogos)  
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CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA E 

CIDADANIA 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Desenvolver o respeito pelo outro 

✓ Respeitar a diversidade e solidarizar-se 

✓ Desenvolver uma atitude crítica 

✓ Conhecer e valorizar manifestações do 

património natural e cultural  

▪ Contribuir para a elaboração das regras do grupo e procurar cumpri-las 

▪ Saber relacionar-se com os colegas e os adultos (saber o nome e notar a 

sua ausência) 

▪ Partilhar o espaço e materiais  

▪ Revelar comportamentos de apoio e entreajuda 

▪ Aperceber-se de algumas regras de segurança (como andar na rua, não 

mexer em tomadas…) 

 

EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO 

 

DOMÍNIO DA LINGUAGEM ORAL E ABORDAGEM À ESCRITA 
COMUNICAÇÃO ORAL 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Compreender mensagens orais em 

situações diversas 

✓ Usar a linguagem oral em diferentes 

contextos 

▪ Fazer perguntas sobre novas palavras e usaR novo vocabulário 

▪ Elaborar frases simples articulando palavras de forma correta 

▪ Verbalizar rimas, canções e lengalengas  

▪ Relatar experiências e descrever pessoas, objetos e ações 

▪ Usar a linguagem com diferentes propósitos (responder a pedido do 

adulto ou por iniciativa própria, debater ideias)  

CONSCIÊNCIA LINGUÍSTICA 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Tomar consciência gradual dos diferentes 

segmentos orais (consciência fonológica) 

✓ Identificar diferentes palavras numa frase 

(consciência da palavra) 

✓ Identificar se uma frase está correta ou 

incorreta (consciência sintática) 

▪ Ouvir, identificar e reproduzir sons 

▪ Compreender as mensagens orais dos adultos e dos seus colegas, em 

situações diversas de comunicação 

▪ Brincar com as rimas 

   

 

FUNCIONALIDADE DA LINGUAGEM 

ESCRITA 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Identificar funções no uso da leitura e 

escrita 

✓ Usar a leitura e a escrita com diferentes 

funcionalidades nas atividades, rotinas e 

na interação com os outros 

▪ Reconhecer o seu nome. 

▪ Sugerir a escrita nas atividades (pedir ao adulto para lhe escrever/registar 

ou ler) 
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IDENTIFICAÇÃO DE CONVENÇÕES DA 

ESCITA 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Reconhecer letras e aperceber-se da 

palavra 

✓ Aperceber-se do sentido da escrita 

✓ Estabelecer relação entre a escrita e a 

mensagem oral 

▪ Usar o desenho e garatujas para registos 

▪ Realizar tentativas de leitura (pegar no livro e ler em voz alta a história…) 

 

PRAZER E MOTIVAÇÃO PARA LER E 

ESCREVER 

✓ Compreender que a leitura e a escrita 

proporcionam prazer e satisfação 

✓ Estabelecer razões pessoais para se 

envolver com a leitura e escrita (valor e 

importância) 

✓ Sentir capacidades no uso da leitura e 

escrita mesmo em formas muito iniciais e 

não convencionais 

▪ Ouvir atentamente uma história, rimas, poesia e outros textos 

▪ Mostrar entusiasmo em partilhar com a família as leituras que faz 

no ambiente escolar 

▪ Revelar interesse por livros e de os cuidar 

 

 

 

 

 

DOMÍNIO DA MATEMÁTICA 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Identificar quantidades através de 

diferentes formas de representação 

✓ Resolver problemas do quotidiano que 

envolvam pequenas quantidades 

▪ Ordenar 3 objetos por ordem crescente e decrescente 

▪ Contar até 3 associando número e quantidade 

▪ Procurar encontrar soluções: montar puzzles e fazer encaixes 

 

 

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 

DADOS 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Recolher informação para dar resposta a 

questões 

✓ Utilizar gráficos e tabelas simples 

▪ Registar em tabelas simples 

▪ Descobrir semelhanças e diferenças 
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GEOMETRIA E MEDIDA 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Localizar objetos num ambiente familiar 

✓ Identificar pontos de reconhecimento de 

locais (mapa simples) 

✓ Tomar o ponto de vista do outro 

✓ Reconhecer e operar com formas 

geométricas 

✓ Compreender que os objetos têm tributos 

mensuráveis 

✓ Escolher e usar unidades de medida 

▪ Compreender noções de espaço: dentro/fora; em cima/em baixo  

▪  Seguir um percurso simples que lhe é descrito oralmente 

▪ Conhecer figuras geométricas  

▪ Aplicar quantificadores (tudo/nada, muito/pouco, grande/pequeno, 

cheio/vazio, grande/pequeno) 

▪ Ter noções de medida: alto/baixo, pesado/leve 

▪ Compreender noções de espaço: à frente/ atrás 

▪ Diferenciar momentos que se sucedem ao longo do dia 

▪ Agrupar, ordenar, classificar objetos 

▪ Fazer correspondências 

 

INTERESSE E CURIOSIDADE PELA 

MATEMÁTICA 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Mostrar interesse e curiosidade pela 

matemática 

✓ Lidar com as noções matemáticas e 

resolver problemas 

▪ Envolver-se por iniciativa própria em situações que utiliza a 

matemática (no faz-de-conta em jogos…) 

▪  Participar com gosto na resolução de problemas 

▪ Revelar curiosidade matemática (colocar questões simples) 

 

 

 

 

DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Cooperar em situações de jogo, seguindo 

orientações ou regras 

✓ Dominar movimentos e equilíbrios 

✓ Controlar movimentos de perícia e 

manipulação 

▪ Movimentar-se de forma coordenada 

▪ Utilizar os segmentos do corpo como resposta a estímulos (jogos, 

canções, dança) 

▪ Realizar ações motoras diferenciadas (andar, correr, saltar…) 

▪ Saltar a pés juntos no mesmo lugar 

▪ Pontapear uma bola parada 

▪ Transportar diferentes objetos 

▪ Manter a sua posição numa roda 

▪ Realizar jogos com regras simples 

▪ Lançar a bola, sem perder equilíbrio 

▪ Apanhar a bola com as mãos  

▪ Subir e descer escadas alternando os pés 

▪ Segurar/manipular corretamente: lápis / pincel e tesoura 

▪ Realizar enfiamentos simples e manipular peças de diversos tamanhos de 

encaixe 

▪ Usar o corpo para rastejar, rebolar (tomada de consciência do seu corpo 

em relação ao espaço 
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DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
Subdomínios: 

Artes visuais 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Desenvolver capacidades expressivas e 

criativas 

✓ Reconhecer elementos da comunicação 

visual 

✓ Apreciar diferentes manifestações de arte 

 

 

 

 

Jogo Dramático/Teatro 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Utilizar e recriar o espaço e objetos em 

atividades de faz- de- conta 

✓ Inventar e experimentar personagens 

✓ Apreciar diferentes manifestações de arte 

dramática 

 

 

Música 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Identificar e descrever diferentes sons  

✓ Interpretar com intencionalidade 

expressiva-musical e canções 

✓ Valorizar a música como identidade social 

e cultural 

 

 

 

Dança 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Desenvolver o sentido de ritmo e da 

relação do corpo com o espaço 

✓ Expressar através da dança sentimentos e 

emoções 

✓ Refletir sobre os movimentos rítmicos e 

coreografias 

✓  Apreciar diferentes manifestações 

coreográficas 

 

▪ Utilizar diferentes materiais e meios de expressão 

▪ Gostar de manusear materiais moldáveis (plasticina, massa de 

cores…) 

▪ Identificar cores primárias 

▪ Representar a figura humana de forma livre ou mediado 

▪ Rasgar e colar pedaços de papel num espaço delimitado 

▪ Revelar gosto nas suas produções criativas (desenho, pintura, 

recorte e colagem…) 

 

▪ Envolver-se no jogo simbólico com as outras crianças. 

▪ Movimentar-se mimando situações do meio (animais, pessoas, 

transportes…) 

▪ Experimentar personagens e situações de faz de conta- jogo simbólico 

▪ Revelar capacidades de expressar sensações e emoções simples 

 

 

▪ Memorizar e escutar canções simples  

▪ Brincar com a voz e explorar sons 

▪ Reproduzir batimentos simples (mãos e pés) 

▪ Identificar canções infantis (canções de roda….) e outros géneros 

(música popular, clássica, marchas...) 

▪ Reconhecer auditivamente sons vocais e corporais e do meio ambiente 

▪ Experimentar instrumentos musicais 

 

 

▪ Movimentar-se ao som da música e dança 

▪ Participar em danças de roda, fila e pequenas coreografias 

▪ Utilizar de diferentes modos os vários segmentos do corpo acompanhando 

uma melodia 
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CONHECIMENTO DO MUNDO 

INTRODUÇÃO À METODOLOGIA 

CIENTÍFICA 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Apropriar-se do processo de 

desenvolvimento da metodologia 

científica: questionar, colocar hipóteses, 

experimentar… 

▪ Demonstrar curiosidade e interesse pelo que a rodeia 

▪ Partilhar informação 

▪ Demonstrar envolvimento no processo de 

descoberta/experiências 

 

ABORDAGEM ÀS CIÊNCIAS 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

Conhecimento do mundo social:  

✓ Tomada de consciência da sua identidade 

e pertença de diferentes grupos do meio 

social 

✓ Reconhecer unidades básicas de tempo 

(diário, semanal, anual…) 

✓ Conhecer aspetos físicos, sociais e 

culturais da sua comunidade e outras 

✓ Estabelecer relações entre o presente e o 

passado 

✓ Conhecer e respeitar a diversidade 

cultural 

Conhecimento do mundo físico e 

natural: 

✓ Compreender e identificar as 

características dos seres vivos e 

identificar semelhanças e diferenças 

entre animais e plantas 

✓ Identificar, descrever as transformações 

que observa no meio 

✓ Demonstrar cuidados com o corpo e de 

segurança 

✓ Manifestar comportamento de 

preocupação e respeito pela Natureza e 

ambiente 

▪ Utilizar termos como: dia, noite nos seus diálogos 

▪ Nomear membros da sua família (parentesco) 

▪ Conhecer algumas profissões que lhe são próximas 

▪ Conhecer e nomear os materiais/objetos próximos (usados em casa e na 

sala de atividades) 

▪ Identificar algum tipo de vestuário 

▪ Conhecer alguns meios de transporte 

▪ Reconhecer e identificar partes do corpo humano 

▪ Conhecer e ter a iniciativa nas práticas de higiene e saúde (lavar as mãos, 

cuidados com certos alimentos….) 

▪ Conhecer e identificar alguns animais e suas características. 

▪ Identificar os estados do tempo (vento, chuva, Sol, frio, calor) 

▪ Nomear alimentos variados (de pessoas, animais…) 

▪ Revelar cuidados a ter com o ambiente 

▪ Reconhecer algumas características próprias de cada estação do ano 

 

MUNDO TECNOLÓGICO E 

UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Reconhecer os recursos tecnológicos 

do seu ambiente 

▪ Revelar curiosidade pelos recursos tecnológicos existentes no seu 

meio 

▪ Saber utilizar os instrumentos tecnológicos de comunicação e seus 

acessórios (com ajuda do adulto) 

mailto:escola.basica.manteigas@sapo.pt
http://escolasdemanteigas.com/


            
 

 Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região Centro 
Agrupamento de Escolas de Manteigas – 160258  

Escola Básica e Secundária de Manteigas 

 

                         Sede: Escola Básica e Secundária de Manteigas 
Tel.: 275980040 Fax:275980049 
Rua de São Lourenço E-Mail: escola.basica.manteigas@sapo.pt 
6260 - 150 MANTEIGAS http://escolasdemanteigas.com/ 
Contribuinte n.º 600078914 

 

 

✓ Utilizar diferentes suportes 

tecnológicos nas atividades e 

cuidados de segurança 

✓ Desenvolver atitude crítica perante as 

tecnologias que conhece e utiliza 
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