G.A.P. – Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho
Sede: Escola B. 2,3/S Mestre Martins Correia – Golegã

Grelha de Avaliação do Desenvolvimento/Aprendizagens – 3 Anos
Jardim de Infância de _____________________________________ Ano Lectivo __________/__________
Nome da Criança __________________________________________________________________________
Data de Nascimento ____/____/______ Educadora de Infância ________________________________
ÁREA DE FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL

1º P

2º P

3º P

1º P

2º P

3º P

1º P

2º P

3º P

Comportamentos Mostra interesse pelas actividades através da observação ou participação.
e
Envolve-se com interesse nas actividades que escolhe.
Atitudes
É autónomo em relação à sua higiene.
Tem consciência de si e do outro.
Desenvolvimento Interage com os seus pares.
Social
Relaciona-se com o outro através de gestos e da fala.
Espera pela sua vez para participar.
Aceita a separação temporal dos pais à chegada do JI.
Desenvolvimento Por iniciativa própria, fala sobre a sua família, a casa e vivências fora do JI.
Emocional
Expressa necessidades e emoções.

ÁREA DA EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO
Domínio das Expressões
Motora

Dramática
Musical

Plástica

Identifica partes do corpo.
Movimenta-se de forma coordenada.
Mostra adequado controle nos movimentos largos.
Mostra adequado controle nos movimentos finos.
Imita papéis familiares na área do faz-de-conta (jogo simbólico).
Encena situações simples.
Participa em canções, danças de roda e lengalengas.
Acompanha canções com palmas e movimentos rítmicos simples.
Canta sozinha, o refrão de uma canção conhecida.
Identifica sons da natureza e da vida diária.
Identifica as cores primárias.
Explora com interesse cores e texturas.
Utiliza lápis de várias cores e preenche a maior parte de espaços delimitados.
Manipula a tesoura e realiza colagens.
Representa a figura humana com pelo menos três elementos.

ÁREA DA EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO
Domínio da Linguagem Oral, Abordagem à Escrita e Matemática
Linguagem Oral
e
Abordagem
à
Escrita

Matemática

Estabelece diálogo.
Faz-se entender verbalmente.
Fala sobre vivências do quotidiano.
Gosta de rimas, lengalengas e mostra interesse por livros.
Descreve e identifica imagens simples.
Reconhece o seu nome escrito.
Identifica e nomeia propriedades físicas dos objectos (cor, tamanho, …).
Nomeia números em rimas, canções, etc.
Conta até 3/5 e retira de um conjunto de objectos a mesma quantidade.
Diferencia conjuntos de objectos nomeando qual tem mais e/ou menos.
Identifica algumas noções espaciais e temporais (grande/pequeno,
dentro/fora…).
Agrupa segundo critérios simples.
Identifica algumas figuras geométricas.
Utiliza objectos e materiais construindo formas.

ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO

Conhecimento
do
Mundo

1º P

2º P

3º P

Mostra interesse e curiosidade pelo meio que o rodeia, explorando os recursos
que tem à sua disposição.
Observa, escolhe e manipula objectos e materiais.
Identifica objectos do quotidiano e sabe a sua utilidade.
Fala da família, de eventos pessoais.
Faz perguntas sobre questões que lhe despertam curiosidade.
Demonstra curiosidade/interesse/respeito sobre o meio envolvente.
Conhece as funções do rádio/TV/vídeo/leitor de CD/ computador, etc.
Manipula o rato do computador e faz uso de jogos/actividades multimédia.

Não Adquirido
NA

Em Aquisição
EA

Adquirido
A

Observações – 1ºPeríodo
Presenças: _____

Faltas: _____

Encarregado de Educação:
_______________________________
Data: _____/_____/_______

Observações – 2ºPeríodo
Presenças: _____

Faltas: _____

Encarregado de Educação:
_______________________________
Data: _____/_____/_______

Observações – 3ºPeríodo
Presenças: _____

Faltas: _____

Encarregado de Educação:
_______________________________
Data: _____/_____/_______

