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1. IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

Nome:  Data de Nascimento  Idade  

Escola  N.º  
           

2. AVALIAÇÃO DAS ÁREAS DE CONTEÚDO 

FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 
1.º MOMENTO 2.º MOMENTO 

A EA NA A EA NA 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E 

AUTOESTIMA 

Conhece e aceita as suas características pessoais.       

Reconhece laços de pertença social.       

Expressa as suas emoções, reconhece emoções e sentimentos dos outros.       

INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA 
Realiza tarefas indispensáveis à vida do quotidiano.       

Faz escolhas e toma decisões.       

CONSCIÊNCIA DE SI COMO 

APRENDENTE 

Revela interesse e gosto por aprender, fazendo uso das novas aprendizagens.       

Expressa as suas opiniões e preferências.       

Colabora em atividades de pequeno e grande grupo.       

CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA E 

CIDADANIA 

Participa espontaneamente na vida em grupo.       

Sabe esperar pela sua vez na realização de jogos e na intervenção nos diálogos.       

Resolve situações de conflito de forma autónoma.        

Manifesta comportamentos de apoio e entreajuda.       

Manifesta interesse pela preservação do património.       
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EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO 
1.º MOMENTO 2.º MOMENTO 

A EA NA A EA NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Coopera em situações de jogo, seguindo orientações ou regras simples.       

Domina movimentos como: trepar, correr, saltitar, deslizar, rodopiar, saltar a pés juntos ou 
num só pé, rastejar e rolar. 

      

Controla movimentos de manipulação como: lançar, receber e pontapear.       

EDUCAÇÃO 

ARTÍSTICA 

ARTES VISUAIS 

Desenha ou pinta com alguns pormenores, evidenciando expressividade e criatividade.       

Contempla diferentes manifestações de artes visuais (pintura, desenho, escultura, fotografia, 
arquitetura, vídeo, etc) e expressa a sua opinião. 

      

JOGO 

DRAMÁTICO/ 
TEATRO 

Envolve-se em atividades de faz de conta, situações imaginárias e de recriação de 
experiências do quotidiano, individualmente e com outros.  

      

Inventa e experimenta personagens e situações de dramatização, por iniciava própria e ou a 
partir de diferentes situações e propostas. 

      

Contempla diferentes manifestações de arte dramática a partir da observação de várias modalidades 
teatrais, ao vivo ou em suporte digital e verbaliza a sua opinião.       

MÚSICA 
Cria/recria jogos  sonoros e sequências de movimento a partir de rimas, lengalengas e 
canções. 

      

DANÇA 
Interpreta pequenas sequências de movimento dançado.       

Manifesta prazer em expressar-se de forma rítmica através do corpo.       

LINGUAGEM 

ORAL E 

ABORDAGEM À 

ESCRITA 

COMUNICAÇÃO 

ORAL 

Compreende mensagens orais.       

Articula corretamente as palavras.       

Constrói frases completas.       

CONSCIÊNCIA 

LINGUÍSTICA 
Toma consciência gradual sobre diferentes segmentos orais que constituem as palavras (consciência 
fonológica).       

PRAZER E 

MOTIVAÇÃO 

PARA LER E 

ESCREVER 

Utiliza a leitura e a escrita como atividades que proporcionam prazer e satisfação.       

Manifesta o gosto pela leitura, explorando  e contando histórias a partir de livros.       

Manifesta interesse pela escrita, copiando e escrevendo letras identificáveis, sem respeitar a 
sequência. 
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EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO (CONT.) 
1.º MOMENTO 2.º MOMENTO 

A EA NA A EA NA 

MATEMÁTICA 

NÚMEROS E 

OPERAÇÕES 

Realiza contagens com sequência.       

Reconhece alguns algarismos.       

Faz conjuntos de objetos de um número dado.       

GEOMETRIA E 

MEDIDA 

Compara objetos com base na forma.       

Compara objetos com base na cor e tamanho.       

Identifica as figuras geométricas.       

ORGANIZAÇÃO E 

TRATAMENTO DE 

DADOS 
Utiliza e interpreta tabelas simples.       

CONHECIMENTO DO MUNDO 
1.º MOMENTO 2.º MOMENTO 

A EA NA A EA NA 

INTRODUÇÃO À METODOLOGIA 

CIENTÍFICA 
Observa o que o rodeia, colocando questões que evidenciam o seu desejo de saber mais.       

ABORDAGEM 

ÀS CIÊNCIAS 

CONHECIMENTO 

DO MUNDO 

SOCIAL 

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

Associa as rotinas a determinados momentos do dia.       

Utiliza termos como dia, noite, manhã e tarde.       
CONHECIMENTO 

DO MUNDO 

FÍSICO E 

NATURAL 

Mostra interesse e curiosidade pelo mundo que o rodeia.       

Diferencia animais e plantas pelas suas características.       

MUNDO 

TECNOLÓGICO E 

UTILIZAÇÃO 

TECNOLOGIAS 

Mostra interesse pelo uso das tecnologias.       

Identifica as funções de algumas tecnologias.       

Realiza atividades/jogos lúdico-didácticos.        

           


