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COMPETÊNCIAS/APRENDIZAGENS  – 5 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 

▪ Identificar as suas caraterísticas individuais, manifestando um 

sentimento positivo de identidade e tendo consciência de algumas das 

suas capacidades e dificuldades (reconhecer a sua identidade sexual) 

▪ Reconhecer laços de pertença a diferentes grupos (família, escola, 

comunidade) 

▪ Expressar as suas necessidades, emoções e sentimentos de forma 

adequada 

▪ Verbalizar expressões de saudação, agradecimento, desculpa em 

contextos adequados 

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 

▪ Realizar, sem ajuda, tarefas indispensáveis à vida do dia-a-dia 

(vestir/despir, calçar/descalçar, apertar/desapertar, utilizar a casa de 

banho, comer utilizando adequadamente os talheres) 

▪ Revelar iniciativa de realizar tarefas, levando-as até ao fim de uma forma 

autónoma 

▪ Arrumar os materiais e brinquedos espontaneamente 

▪ Revelar gosto em manter tudo limpo e ser asseado 

▪ Demonstrar empenho nas atividades que realiza, utilizando corretamente 

os materiais  

▪ Usar sozinho a casa de banho nas diversas finalidades 

▪ Aceitar algumas frustrações e insucessos (perder ao jogo, dificuldades na 

realização das atividades…) sem desanimar, procurando formas de as 

ultrapassar e de melhorar. 
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 

▪ Participar na planificação de atividades/projetos 

▪ Saber escutar, questionar e argumentar 

▪ Revelar confiança em novas atividades 

▪ Identificar no seu contexto formas de injustiça e discriminação 

▪ Fazer intervenções oportunas e contextualizadas 

CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA E 

CIDADANIA 

 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

▪ Participar e contribuir para a elaboração de regras e procurar cumprir 

▪ Demonstrar comportamentos de apoio e entreajuda 

▪ Respeitar as decisões do grupo/ouvir 

▪ Partilhar objetos, brinquedos pessoais 
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✓ Desenvolver o respeito pelo outro 

✓ Respeitar a diversidade e solidarizar-se 

✓ Desenvolver uma atitude crítica 

✓ Conhecer e valorizar manifestações do 

património natural e cultural  

▪ Manifestar respeito pela diversidade (características e hábitos de outras 

pessoas e grupos) 

▪ Saber interagir com outras crianças, adultos de modo funcional (com 

objetivo e intenção) 

▪ Reconhecer valores sociais e morais (ser solidário, respeito pelo outro…) 

▪ Manifestar interesse em conhecer o património natural e cultural 

envolvente 

 

 

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 

▪ Partilhar informação oralmente através de frases coerentes 

▪ Responder demonstrando que compreendeu a informação dada 

▪ Questionar para obter informações sobre algo que lhe interessa 

▪ Recontar narrativas e histórias 

▪ Compreender e seguir uma sequência de duas ou mais ordens 

▪ Transmitir a outro uma informação/instrução/mensagem 

▪ Utilizar a linguagem verbal em diferentes contextos (tempo e 

espaço) 
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) 

▪ Produzir rimas, aliterações, poemas e canções 

▪ Segmentar silabicamente palavras 

▪ Identificar palavras que começam e acabam com a mesma silaba 

(consciência fonológica) 

▪ Reproduzir escrita silábica 

▪ Dizer o oposto de… (contente/triste; lavar/sujar) 

▪ Saber que as letras correspondem a sons (princípio alfabético) 

▪ Reconhecer numa frase escrita, palavras que lhes são familiares (o seu 

nome, pai, mãe…) 

▪ Identificar no discurso oral frases incorretas (consciência sintática) 

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 

▪ Escrever o seu nome 

▪ Registar graficamente atividades e acontecimentos 

▪ Participar nos registos escritos (códigos simbólicos/gráficos) 

▪ Fazer reprodução de grafismo mais complexos 

▪  Ligar linhas ponteadas com relativa firmeza no traço 

▪ Distinguir letras de números 
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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 

▪ Reconhecer letras do seu nome escritas em revistas ou livros 

▪ Notar que as palavras são escritas num determinado sentido (conhecer o 

sentido direcional da escrita)   

▪ Manusear de forma correta o lápis, marcadores sobre o papel (preensão 

com determinados instrumentos de escrita)) 

▪ Conhecer a necessidade/utilidade da escrita 

▪ Usar o desenho ou letras para fins específicos (listagem, mensagens, 

histórias…) 

▪ Distinguir escrita do desenho 

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 

▪ Revelar gosto pelos livros 

▪  Manusear corretamente os livros 

▪ Descrever imagens de um livro, inventando histórias 

▪ Identificar personagens das histórias nos livros 

▪ Distinguir a escrita do desenho. 

 

 

 

 

 

 

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 

▪ Realizar operações simples (adicionar e subtrair pequenas 

quantidades) 

▪ Usar números ordinais: primeiro, segundo, terceiro…até 5)  
▪ Formar conjuntos (até 6 objetos) 

▪ Verbalizar o critério de pertença a um conjunto 

▪ Contar e reconhecer os números de 1 a 10. 

▪  Estabelecer a correspondência entre quantidade e número até 10. 

▪ Reconhecer o significado de uma unidade (inteiro) e metade  
ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE 

DADOS 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Recolher informação para dar resposta a 

questões 

✓ Utilizar gráficos e tabelas simples 

▪ Classificar e representar objetos tendo em conta os seus atributos: cor, 

tamanho, forma, posição, espessura e textura; 

▪ Participar na recolha e organização de dados em tabelas ou pictogramas 

simples 

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 

▪ Utilizar as noções: mais/menos, muito/pouco/nenhum, cheio/vazio em 

diversos contextos 

▪ Traçar e identificar diferentes linhas no espaço: 

abertas/fechadas/curvas/retas 

▪ Identificar, comparar e construir modelos de padrões 

▪ Aperceber-se da sequência dos dias da semana 
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✓ Reconhecer e operar com formas 

geométricas 

✓ Compreender que os objetos têm tributos 

mensuráveis 

✓ Escolher e usar unidades de medida 

▪ Compreender noções de tempo: ontem/hoje/amanhã 

▪ Compreender noções de espaço: antes/depois/entre 

▪ Agrupar e ordenar objetos por ordem crescente/decrescente. 

▪ Reconhecer e produzir sem modelo as figuras geométricas, associando-

as a objetos do seu meio ambiente;  

▪ Fazer simetrias e labirintos 

▪ Pesar e comparar pesos/medidas: mais pesado/mais leve; mais 

comprido/mais curto 

▪ Realizar medições com água/areia utilizando diferentes utensílios. 

▪ Fazer seriações de objetos 

▪ Completar sequências 

▪ Classificar, ordenar, comparar e agrupar 

▪ Fazer correspondências 
INTERESSE E CURIOSIDADE PELA 

MATEMÁTICA 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Mostrar interesse e curiosidade pela 

matemática 

✓ Lidar com as noções matemáticas e 

resolver problemas 

▪ Exprimir as suas ideias, como resolver problemas 

(desenho/oralidade) 
▪  Utilizar a linguagem matemática em situações do seu dia-a-dia 

(o nome dos números, das figuras geométricas, realizar as 

operações…) 

▪ Procurar em livros e identificar números, padrões, figuras 

geométricas, diversas noções matemáticas (mais/menos,…) 

 

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 

▪ Controlar voluntariamente os movimentos amplos nas diversas direções e 

ritmos 

▪ Movimentar-se sequencialmente de acordo com as instruções dadas (noções 

e espaciais/lateralidade) 

▪ Controlar os movimentos (movimentar-se/imobilizar-se a um sinal dado, 

relaxar...)  

▪ Realizar movimentos locomotores (saltitar, galopar, deslizar, contornar, 

rastejar) 

▪ Realizar percursos que integrem várias destrezas (equilíbrio, coordenação) 

▪ Lançar a bola: para cima e recebe-la em diferentes planos agarrando-a à 

frente, em baixo…)  

▪ Revelar coordenação óculo -manual e pedal 

▪ Saltar ao pé-coxinho 

▪ Realizar jogos de encaixe e enfiamentos seguindo um modelo 

▪ Realizar movimentos minuciosos de destreza manual (dobragens, 

recortes curvos e oblíquos...) 

▪ Pontapear a bola com precisão (baliza) 

▪ Realizar movimentos minuciosos de destreza manual (abotoar, desapertar, 

enroscar…) 

▪ Realizar jogos cumprindo regras complexas individuais e em equipas 
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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 

 

▪ Adequar a representação gráfica ao tamanho da folha e aos elementos 

registados 

▪ Experimentar criar objetos tridimensionais usando materiais diversos 

▪ Completar um desenho ou imagens com lacunas 

▪ Nomear e identificar cores primárias e secundárias 

▪ Representar graficamente uma história criando as suas próprias formas 

▪ Observar obras de Arte 

▪ Exprimir conceitos e ideias sobre as suas produções 

▪ Utilizar diferentes materiais (pincel, cola, tesoura, papel, plasticinas…) 

nas suas criações 

▪  Representar a figura humana com detalhes 

 

▪ Utilizar e recriar o espaço e os objetos (adereços, guarda-roupa…) 

atribuindo-lhes significados múltiplos em diferentes criações/situações 

▪ Recorrer à utilização de formas animadas como facilitadoras e/ou 

intermediárias em situações de comunicação verbal e não-verbal 

▪ Inventar e experimentar personagens e situações de faz-de-conta ou 

representação por iniciativa própria ou a partir de diferentes estímulos 

▪ Recorrer à voz, mimica, gestos, para representar sentimentos, ações e 

histórias 

▪ Interagir com o outro em situações de faz de conta  

▪ Discutir e expor ideias para desafios criativos 

  

▪ Identificar auditivamente sons diversos (voz, objetos sonoros, 

instrumentos musicais,…) 

▪ Identificar ritmos mais complexos 

▪ Tocar pequenos ostinatos rítmicos 

▪  Reproduzir sons e ritmos simples a partir do seu próprio corpo 

▪ Evidenciar a sua memória auditiva reproduzindo canções, melodias sem 

texto 

▪ Aperceber-se das diferenças sonoras: timbre da voz, altura (agudo, grave, 

subida e descida), intensidade (fraco e forte) e duração (sons longos e 

curtos), dos diferentes instrumentos 

▪ Explorar a musicalidade das palavras (adaptar palavras a um 

ritmo/melodia...) 

▪ Respeitar e saber fazer silêncio 

 

▪ Participar em danças de roda e fila… (tradicionais e infantis) 

▪ Imitar movimentos relacionados com experiências diárias (animais, 

personagens) 

▪ Executar coreografias simples 
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✓ Expressar através da dança sentimentos e 

emoções 

✓ Refletir sobre os movimentos rítmicos e 

coreografias 

✓  Apreciar diferentes manifestações 

coreográficas 

▪ Movimentar-se sequencial e ritmicamente de acordo com as instruções 

dadas 

▪ Comunicar através do movimento expressivo vivências, ideias, histórias 

e mensagens 

 

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, colocando 

questões que evidenciam o seu desejo de saber mais 

▪ Participar na organização e apresentação da informação de modo a 

partilhar com os outros os conhecimentos que adquiriu 

▪ Revelar gosto em realizar pequenas experiêncas 

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 

▪ Conhecer os órgãos dos sentidos e suas funções 

▪ Identificar, designar e localizar diferentes partes do corpo humano 

▪ Justificar algumas práticas de higiene corporal, alimentar, saúde e 

segurança 

▪ Identificar sequência dos diferentes momentos da rotina(acordar, comer, 

brincar, dormir…) 

▪ Localizar elementos dos seus espaços de vivência e movimento (sala 

atividades, escola, habitação, outros) associando-os às suas finalidades 

▪ Reconhecer unidades de tempo básicas (dia e noite, manhã e tarde, 

semana, estação do ano) 

▪ Aperceber-se das propriedades dos elementos naturais (água, terra, ar, 

fenómenos atmosféricos, astros, energia) 

▪ Estabelecer semelhanças e diferenças entre materiais com diferentes 

propriedades: textura, cor, cheiro, resistência, dureza, som 

▪ Identificar algumas profissões e alguns objetos com eles relacionados 

▪ Reconhecer fases de crescimento dos seres vivo, Habitat, alimentação e 

revestimento 

▪ Perceber formas de separação do lixo 

▪ Realizar registos de experiências de forma sequêncial(germinação e 

outras) 

▪ Identificar e nomear as diferentes partes constituintes da planta(raiz, 

caule, tronco, folhas…) 

▪ Descrever e localizar meios de transporte 

▪ Identificar elementos do ambiente natural (estados de tempo, rochas, rios, 

acidentes orográficos, flora) e social (construções, vias e meios de 

comunicação, serviços…) de um lugar 
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✓ Manifestar comportamento de 

preocupação e respeito pela Natureza e 

ambiente 

▪ Distinguir os estados físicos (sólido, líquido, gasoso) 

▪  Revelar conhecer noções básicas de segurança (em casa e na rua) 

▪ Reconhecer a diversidade de características e hábitos de outras pessoas e 

grupos, manifestando atitudes de respeito pela diversidade.    

MUNDO TECNOLÓGICO E 

UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

✓ Reconhecer os recursos tecnológicos 

do seu ambiente 

✓ Utilizar diferentes suportes 

tecnológicos nas atividades e 

cuidados de segurança 

✓ Desenvolver atitude crítica perante 

as tecnologias que conhece e utiliza 

▪ Mostrar curiosidade e interesse pelo computador 

▪ Explorar livremente jogos e atividades lúdicas acedendo a programas 

disponibilizados 

▪ Identificar os equipamentos (digitais (computador, teclado, rato, ecrã, 

torre, impressora…) 

▪ Controlar o rato do computador 

▪ Observar formas elementares de segurança definidas em grupo (ligar, 

desligar, cuidado com as tomadas) 

▪  Nomear e descrever alguns meios de comunicação à distância 
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