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PERFIL DE COMPETÊNCIAS/ APRENDIZAGENS ESSENCIAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
As principais orientações normativas da Educação Pré-Escolar estão consagradas no Despacho nº 9180/16 de 19 de julho (Orientações Curriculares
para a Educação Pré-Escolar) em substituição do Despacho nº 5220/07 de 4 de Agosto e no Ofício Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007, de 17 de Outubro
da DGIDC (Gestão do Currículo na Educação Pré-escolar). As orientações nele contido articulam-se com o Decreto-Lei nº241/2001 de 30 de Agosto
(Perfil Específico de Desempenho Profissional do Educador de Infância).
As Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar não constituem um programa a cumprir, mas sim uma referência para ajudar o Educador na
construção e gestão do currículo no jardim-de-infância. O currículo deverá ser adaptado ao contexto social, características das crianças e das famílias, à
evolução das aprendizagens de cada criança e do grupo. Deverá permitir um conjunto de interações, experiências e atividades planeadas, e não
planeadas, num ambiente educativo rico e organizado, para promover o bem-estar e a aprendizagem de todas crianças.
As Áreas de Conteúdo apresentadas nas Orientações Curriculares: Área de Formação Pessoal e Social, Área de Expressão e Comunicação e Área do
conhecimento do Mundo, são trabalhadas pelo Educador de Infância através de uma abordagem globalizante, flexível e articulada.

Área da Formação Pessoal e Social
Objetivos Gerais

Objetivos Específicos

Operacionalização Estratégias/Experiências de Aprendizagem

É importante que cada criança:

Para isso, deve:

Nesse sentido propõem‐se, entre outras:

- Construa uma autonomia
coletiva que passe pela
organização social participada em
que as regras, elaboradas e
negociadas entre todos, são
compreendidas pelo grupo, que se
compromete a aceitá‐las.
-Desenvolva conceitos formais de

- Ter a capacidade de (re) conhecer e
identificar o seu contexto de vida e de
relação pessoal e social.
- Conhecer e praticar as regras diárias de
higiene pessoal, designadamente na sua
relação com o espaço social e cultural em
que habita, respeitando as necessidades
globais, nomeadamente através de uma

- Atividades de estimulação para que a criança limpe e
arrume o material usado durante o tempo de trabalho (ex:
lavar as mesas e os pincéis de pintura).
- A distribuição de tarefas e responsabilização da criança pela
sua execução.
- A valorização de atitudes de cumprimento das tarefas e a
partilha de objetos e ideias.
- O estímulo à criança para brincar com os pares,
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vida em comunidade (bem/mal,
certo/errado, etc.).
- Fomente o desenvolvimento de
relações construtivas.
- Identifique atitudes de
tolerância, compreensão e
respeito pela diferença.
- Promova o sentido de pertença
social e cultural respeitando e
valorizando outras culturas.
- Se relacione positivamente com
os outros: compreendendo a
multiculturalidade, a empatia e o
respeito pelo outro, sendo
tolerante, responsável e justo.
-Seja independente relativamente
aos hábitos de higiene pessoal.
- Participe nas atividades, de
forma responsável e colaborativa.
- Coopere nas atividades
correntes e constantes da sala de
aula e na resolução de conflitos.
- Manifeste respeito por outras
culturas, tradições e opções.
- Manifeste satisfação pelas suas
realizações.
- Reconheça e utilize os recursos
nas diversas atividades propostas.
- Seja capaz de expressar opiniões
sobre características do meio,
sugerindo ações concretas e
viáveis que contribuam para
melhorar e tornar mais atrativo o
ambiente onde vive.
- Participe na discussão sobre a
importância de procurar soluções.
- Reconheça a importância de não

cultura de sustentabilidade.
- Desenvolver a inteligência emocional de
forma adequada ao contexto relacional.
- Saber utilizar os saberes do grupo
(culturais, sociais, científicos e
tecnológicos) para compreender a
realidade e encontrar estratégias para a
resolução de situações e problemas do
quotidiano;
- Saber que o bem-estar humano depende
de hábitos individuais de alimentação
equilibrada, de higiene, de atividade física
e de regras de segurança e de prevenção.
- Compreender as razões de existência de
diferenças e a sua relação com o
comportamento humano.
- Elaborar espaços de divulgação sobre as
reflexões e as aquisições específicas,
relacionadas com a realidade individual e
coletiva do grupo.
- Identificar aspetos do ambiente natural
e social, relacionados com vivências e
com as suas rotinas diárias.
- Elaborar mapas mentais de resposta a
diferentes situações de perigo (incêndio,
sismo, inundação, etc.).
- Identificar situações de risco para a sua
segurança e facilitar a adoção de
comportamentos de prevenção e/ou de
resposta a situações de emergência.
- Ter a capacidade de caracterização das
estações do ano, associando‐as a eventos
específicos (gastronómicos, culturais,
etc.).
- Estar apto para reconhecer as operações

incentivando‐a a resolver os seus problemas e conflitos sem
recurso a atitudes violentas ou discriminatórias.
- Dinamizar a escuta do outro e a tolerância (ouvir o nome que
as crianças dão aos seus sentimentos, expor as suas
preocupações) através de momentos diários de rotina
pedagógica.
- Reunião com as crianças para organizar o trabalho e fazer
também a sua avaliação (respeitar a sua vez de falar, ouvir os
outros, partilhar) de forma constante e rotineira.
- Conversas, leituras e histórias, visualização de imagens e
reflexões sobre conteúdos e temas importantes (educação para
igualdade entre os sexos, para a integração da diferença entre
culturas, etnias, educação ambiental, ecologia e biologia, etc.).
- Ensinar a criança a pôr o lixo em recipientes próprios,
incentivando‐as a separar e a reaproveitar alguns materiais.
- Atribuir e assumir responsabilidades em tarefas individuais e
de grupo e ser capaz de as terminar.
- Conversar ou contar histórias que transmitam regras e
valores.
- Promover momentos de educação para o consumo,
nomeadamente através da deslocação a diversos locais
comerciais.
- Refletir, com recurso a diversos atores (comerciantes,
famílias, etc.) o papel da comunidade local.
- Promover momentos de saída da escola, de modo a estimular
e despertar o interesse para a descoberta do ambiente e do
contexto envolvente.
- Promover momentos de educação rodoviária, nomeadamente
através da aprendizagem dos códigos específicos (sinalização,
cuidados, etc.).
- Encarar os vários tempos da rotina diária como oportunidades
para a criança planificar atividades e fazer previsões.
- Diferenciar os conceitos agora/logo; fazer contagens,
distribuir material; efetuar medições, (como p. ex. registar o
crescimento das plantas que semearam, as suas alturas e
pesos, etc).
Pág 2/8

desperdiçar bens essenciais.
- Reconheça que os desequilíbrios
podem levar ao esgotamento dos
recursos.
- Tenha consciência de si e do
outro e reconheça laços de
pertença social e cultural.
- Assuma responsabilidades.
- Tenha iniciativa e tome decisões.
- Interaja com os outros.
- Revele confiança nas suas
capacidades.
- Negoceie e aceite as decisões
do grupo.
- Se confronte com situações que
a levem a refletir o “como” e o
“porquê”.
- Saiba escutar e esperar pela sua
vez.
- Adote comportamentos
reveladores de emergência de
valores (respeito pelo outro,
aceite
e ajude os outros).

que são necessárias à resolução de
problemas simples.
- Demonstrar atitudes de defesa do meio
ambiente através de rotinas diárias de
separação de resíduos e outras dinâmicas
ecológicas.

Área de Expressão/Comunicação
Objetivos Gerais

Objetivos Específicos

Operacionalização Estratégias/Experiências de Aprendizagem

É importante que cada criança:

Para isso, deve:

Nesse sentido propõem‐se, entre outras:
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Domínio de
Linguagem Oral
e Abordagem à
Escrita

- Desenvolva as suas capacidades
de Expressão e Comunicação
através de diferentes meios de
comunicação e modelos de
linguagem.
- Utilize o computador para
realizar experiências de escrita,
pesquisa de informação, trabalho
de pares que implique decisão
conjunta, compreenda alguma
linguagem icónica e visual do
software.
- Comunique oralmente em
diferentes contextos e identifique
diferentes códigos simbólicos.
- Use vocabulário rico e
diversificado.
- Revele desejo decomunicar.
- Saiba comunicar e criar situações
de comunicação.
- Perceba a funcionalidade da
escrita.

- Utilizar novos canais de comunicação e
de inovação informacional.
- Saber usar adequadamente linguagens
específicas para cada área do
conhecimento.
- Usar corretamente a Língua Portuguesa
para comunicar e para estruturar
pensamento próprio, mas reconhecer a
existência de outras formas de
comunicação e outras línguas.
- Ser capaz de se exprimir de forma
clara e audível com adequação ao
contexto e ao objetivo comunicativo,
utilizando vários processos e materiais.

-A criação de situações de iniciativa da criança ou do(a)
educador (a), que possibilitem e desenvolvam a linguagem
oral, o pensamento lógicomatemático, e as expressões a
propósito de problemas, questões ou temas em estudo, de
forma a aumentar a sua capacidade de comunicação com os
outros e com o mundo que a rodeia.
-O uso de vocabulário rico e diversificado e a comunicação oral
em diferentes contextos.
-A identificação de diferentes códigos simbólicos e o
reconhecimento de símbolos convencionais.
-O recurso a diferentes registos para obter informação e prazer
com a leitura.
-A compreensão, valorização e reprodução da escrita como
meio de registo, de transmissão.
-O reconhecimento e utilização de tecnologias novas e
inovadoras, assim como o uso de instrumentos tecnológicos
adequados à sua idade.
- Conhecer estratégias básicas para a pesquisa e extração de
informação, com base na utilização de instrumentos
tecnologicamente pertinentes.
-Descobrir o livro e outros tipos de estruturas de escrita na sala
e na Biblioteca.
-Utilizar vários formatos de escrita e representação gráfica em
novos canais de expressão e comunicação (blogue, mensagens
curtas, etc.).
-Elaborar registos escritos e grafo‐visuais como cartazes,
cartas, folhetos e outros, como síntese da compreensão dos
fenómenos.
-Utilizar esquemas institucionais e comunicativos próprios
(Correios, Internet, etc.) como fundamento de relações de
comunicação à distância.
-Desenvolver competências de expressão e comunicação,
através da ação lúdica e autónoma.
- Envolver as famílias em atividades relacionadas com o livro e
a leitura.
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- Desenvolva a sua motricidade
Domínio da
Educação Física. global, a acuidade auditiva, o
sentido rítmico, a capacidade de
cantar, dançar, tocar.
- Controle e coordene os
movimentos do seu corpo.

Domínio da
Educação
Artística:
- Artes Visuais;
- Jogo Dramático
/ Teatro;
- Música;
- Dança.

Domínio da
Matemática

- Realize produções gráficas e
utilize a expressão plástica como
expressão que possibilita
construir e (re) construir.
- Seja capaz de se concentrar.
- Desenvolva competências de
criatividade, representação,
comunicação e sentido estético.

- Dominar competências motoras.
- Representar percursos através de
desenhos.

- Desenvolver atividades de valorização do Corpo Humano e da
Atividade Física, com recurso aos meios disponíveis na escola e
na comunidade.

- Saber expressar‐se graficamente com
alguma destreza.
- Associar diferentes cores, tamanhos,
texturas e espessuras.
- Explorar técnicas plásticas/materiais
para a representação de ideias e
conceitos, sabendo utilizar materiais de
reaproveitamento e de reciclagem.
- Participar em atividades de jogo
simbólico.
- Ouvir, contar e dramatizar histórias e
outros registos escritos e orais.
- Cantar canções.
- Tocar instrumentos.
- Saber explorar a relação entre corpo,
espaço e tempo.
- Saber exprimir facial e corporalmente
emoções.

- Utilizar, criativamente, os processos e os produtos de
expressão;
-Pintar, desenhar, escrever, tocar, ouvir, utilizar e interagir
com o espaço.
-Valorizar a expressão musical como linguagem universal de
comunicação.
- Articular a linguagem com o movimento físico, através de
canções ou jogos com ação motora, dramatizações e
representações plásticas e gráficas.
- Imitar e recriar experiências do quotidiano usando a
imaginação, com recurso às áreas, instrumentos e materiais da
sala.
-Reconhecer sinais gráficos e outros códigos em situações
contextualizadas.
-Produzir e explorar sons e ritmos.
-Identificar características de sons, através de exercícios
diversificados.
-Utilizar vários recursos para se exprimir e aprender a
desinibir-se através de ações expressivas e dramáticas.

- Reconhecer e identificar elementos
- Manipule os objetos no espaço e espácio-temporais que se referem a
explore as suas propriedades.
acontecimentos e fatos atuais, sabendo
- Tenha capacidade de organizar, correlacioná‐los com acontecimentos

- Proporcionar o contato com diferentes materiais.
- Promover a manipulação de objetos no espaço e explorar as
suas propriedades.
- Desenvolver noções matemáticas através da vivência de
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ordenar, classificar, seriar e
resolver problemas lógico
matemáticos.
- Tenha noções de Espaço/Tempo
e topológicas.

passados.
- Reconhecer e utilizar, no quotidiano,
unidades de referência temporal (dias,
semanas, meses, etc.).
- Identificar espaços e respetivas funções.
- Identificar algarismos e compreender as
relações lógico-matemáticas entre
objetos.
- Associar diferentes cores, tamanhos,
texturas e espessuras.
- Saber classificar, comparar, formar
conjuntos, seriar, ordenar, fazer
correspondência um a um.
- Adquirir e associar a noção de
quantidade e número.

situações de descoberta, vivência do espaço e do tempo, da
brincadeira espontânea ou da conversa em grupo.
- Confrontar a criança com situações que levem a refletir o
como e o porquê.
-Utilizar a numeração e as operações de maneira flexível para
alargar o campo de experiências da criança através da
organização de áreas pedagógicas com materiais específicos de
cada um dos domínios, valorizando a reciclagem e o
reaproveitamento.

Área do Conhecimento do Mundo
Objetivos Gerais

Objetivos Específicos

Operacionalização Estratégias/Experiências de Aprendizagem

É importante que cada criança:

Para isso, deve:

Nesse sentido propõem‐se, entre outras:

- Observe e explore o meio
envolvente.
- Aprenda a aprender,
organizando os seus saberes numa
perspetiva de aprendizagem ao
longo da vida.
- Valorize e exerça o respeito por
nós, pelos outros, e pelo planeta
em que vivemos.
- Se situe como pessoa e

- Compreender os valores fundamentais
que sustentam as relações humanas e
sociais.
- Reconhecervárias tipos de
relacionamento (familiares, sociais, etc.) e
os comportamentos adequados.
- Compreender a dinâmica escolar
enquanto espaço formativo.
- Saber fazer escolhas.
- Posicionar‐se, de forma consciente no

-Estimular e desenvolver a curiosidade da criança,
confrontando‐a com situações de descoberta e de exploração
do espaço que a rodeia.
- Promover espaços de promoção da saúde em atividades
rotineiras.
- Fomentar na criança uma atitude científica experimental, nas
suas atividades diárias.
- Fomentar a adequação de comportamentos saudáveis através
de esquemas lúdicos e didácticos.
-Reconhecer e identificar elementos espácio-temporais que se
referem a acontecimentos, a factos, a marcas da história
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socialmente na famíliae noutros
grupos sociais.
- Manifeste curiosidade pelo meio
que a rodeia.
- Conheça e adote
comportamentos que revelem
respeito e preocupação com a
preservação do ambiente e
património cultural.

grupo de forma a aumentar o
conhecimento e a consciênciasocial.
- Ter consciência do poder da atitude
humana (numa perspetiva cultural, social
e geográfica).
- Promover a valorização do património
natural da comunidade através da
valorização dos recursos.
- Reconhecer as particularidades
ecológicas e culturais.
- Caracterizar as mudanças climatéricas
normais (estações).
- Observar e realizar atividades
experimentais simples.

pessoal e familiar e da história local e nacional.
-Reconhecer e utilizar elementos que permitem situar‐se no
lugar onde vive.
-Desenvolver competências de investigação e sensibilização
científica.
-Promover atitudes de respeito e preservação do meio
ambiente.
- Desenvolver competências de auto segurança e gestão do
perigo, através de projetos em parceria.
-Compreender a utilidade e recorrer a diferentes tipos de
materiais e utensílios.
- Realizar visitas de estudo.
- Criar áreas para as ciências experimentais na sala de
actividades.
-Organizar atividades/projetosque permitam “Conhecer o
Mundo”.
-Incentivar a participação da família na vida escolar da criança.
-Promover momentos de articulação entre ciclos.
- Promover espaços de observação e contextualização
científica.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A Educação Pré-escolar perspetiva-se no sentido da educação ao longo da vida, assegurando à criança condições para abordar com sucesso o 1º Ciclo. Cabe a cada educador avaliar,
numa perspetiva formativa, os processos educativos, o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do grupo. Na Educação Pré-Escolar as Áreas de Conteúdo são
curriculares, não disciplinares e articulam-se de forma transversal, quer no processo de desenvolvimento das aprendizagens das crianças, quer no processo de planeamento e
avaliação da ação educativa. Existem parâmetros de avaliação específicos para cada uma das áreas curriculares – Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação; Conhecimento
do Mundo – mas a sua leitura tem de ser feita de uma forma globalizante e contextualizada.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO E REGISTO
● Observação
● Registos de auto-avaliação
● Portefólios construídos com as
crianças com evidências das
aprendizagens
● Questionários aos pais e outros
parceiros educativos
● Registos fotográficos
● Registos audiovisuais
● Relatório Síntese de Avaliação
● Outros

MOMENTOS DE AVALIAÇÃO

No final do 1º, 2º e 3º período:
● Avaliação do PAA
● Avaliação das aprendizagens essenciais das crianças
● Avaliação da Componente de animação e apoio à família
No decorrer do ano letivo:
● Articulação com o 1º CEB
● Preparação do ano letivo seguinte

“Todo o sistema educativo tem a aprender com a educação pré-escolar. Este é o nível educativo em que o currículo se desenvolve com articulação
plena das aprendizagens, em que os espaços são geridos de forma flexível, em que as crianças são chamadas a participar ativamente na planificação das
suas aprendizagens, em que o método de projecto e outras metodologias ativas são usadas rotineiramente, em que se pode circular no espaço de
aprendizagem livremente. “ João Costa, Secretário de Estado da Educação, in Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, 2016
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