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     … uma escola de afetos. 

Bibe Azul              Área da Formação Pessoal e Social 

Conteúdos/Componentes Aprendizagens a promover 

Construção da Identidade sIdentificar as suas características individuais, manifestando um sentimento positivo de identidade e 
tendo consciência das suas capacidades e dificuldades. 
sReconhecer laços de pertença a diferentes grupos (família, escola, comunidade entre outros) 
que constituem elementos da sua identidade cultural e social.  

Construção da Autoestima sExpressar as suas necessidades, emoções e sentimentos de forma adequada. 
sDemonstrar confiança em experimentar atividades novas, propor ideias e falar num grupo que 
lhe é familiar. 

Autonomia 
 

sRealizar, sem ajuda, tarefas indispensáveis à vida do dia-a-dia (como por exemplo: vestir-
se/despir-se; calçar-se, apertar/desapertar, utilizar a casa de banho, comer utilizando 
adequadamente os talheres, etc.) . 
sIdentificar os diferentes momentos da rotina diária da sala do jardim-de-infância, 
reconhecendo a sua sucessão, o que faz em cada um deles e para quê. 
sEncarregar-se das tarefas que se prometeu realizar e executa-as de forma autónoma. 

Independência  
 

sEscolher as atividades que pretende realizar no jardim-de-infância e procurar 
autonomamente os recursos disponíveis para as levar acabo. 
sDemonstrar empenho nas atividades que realiza (por iniciativa própria ou propostas pelo 
educador), concluindo o que foi decidido fazer e procurando fazê-lo com cuidado. 
sManifestar curiosidade pelo mundo que a rodeia, formulando questões sobre o que observa. 
sRevelar interesse e gosto por aprender, usando no quotidiano as novas aprendizagens que vai 
realizando. 
sConhecer e praticar normas básicas de segurança (em casa, na rua, na escola e na utilização 
das TIC) e cuidados de saúde e higiene, compreendendo a sua necessidade. 
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Assertividade  
 

sRevelar atitudes e comportamentos que permitem a defesa e a afirmação dos seus desejos e 
ideias sem desrespeitar os outros. 
sManifestar as suas opiniões, preferências e apreciações críticas, indicando alguns critérios ou 
razões que a justificam. 

Crítica sExpressar as suas ideias, para criar e recriar atividades, materiais e situações do quotidiano 
e para encontrar novas soluções para problemas que se colocam (na vida dogrupo, na 
aprendizagem), com recurso a diferentes tipos de linguagem (corporal, oral, matemática e 
gráfica.). 
sAceitar algumas frustrações e insucessos (perder ao jogo, dificuldades de realizar atividades 
e tarefas) sem desanimar, procurando formas de as ultrapassar e de melhorar.  
sAvaliar, apreciando criticamente, os seus comportamentos, ações e trabalhos e os dos 
colegas, dando e pedindo sugestões para melhorar. 

 Partilha e apoio sPartilhar brinquedos e outros materiais com colegas.  
sDar oportunidade aos outros de intervirem nas conversas e jogos e esperar a sua vez para 
intervir. 
sDemonstrar comportamentos de apoio e entreajuda, por iniciativa própria ou quando 
solicitado. 

Colaboração  sContribuir para o funcionamento e aprendizagem do grupo, fazendo propostas, colaborando na 
procura de soluções, partilhando ideias, perspetivas e saberes e reconhecendo o contributo 
dos outros. 
sParticipar na planificação das atividades e de projetos individuais e coletivos, explicando o 
que pretende fazer, tendo em conta as escolhas dos outros e contribuindo para a elaboração 
de planos comuns. 
sColaborar em atividades de pequeno e grande grupo, cooperando no desenrolar da atividade 
e/ou na elaboração do produto final. 
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Partilha de poder  sContribuir para a elaboração das regras de vida em grupo, reconhecer a sua razão e 
necessidade e procurar cumpri-las. 
sAceitar a resolução de conflitos pelo diálogo e as decisões por consenso maioritário, 
contribuindo com sugestões válidas. 
sEscutar, questionar e argumentar opiniões e perspetivas diferentes das suas, procurando 
chegar a soluções ou conclusões negociadas. 
 

Consciência dos diferentes 
valores 

sManifestar respeito pelas necessidades, sentimentos, opiniões culturas e valores dos outros 
(crianças e adultos), esperando que respeitem os seus. 

Educação Ambiental sManifestar atitudes e comportamentos de conservação da natureza e de respeito pelo 
ambiente. 

Educação Estética e Artística sIdentificar algumas manifestações do património artístico e cultural (local, regional, nacional 
e mundial) manifestando interesse e preocupando-se com a sua preservação. 

Educação Multicultural  sReconhecer a diversidade de características e hábitos de outras pessoas e grupos, 
manifestando respeito por crianças e adultos, independentemente de diferenças físicas, de 
capacidades, de género, etnia, cultura, religião ou outras. 
sReconhecer que as diferenças contribuem para o enriquecimento da vida em sociedade, 
identificando esses contributos em situações do quotidiano. 
sAceitar que os meninos e as meninas, homens e mulheres podem fazer as mesmas coisas em 
casa ou fora de casa. 
sIdentificar no contexto social (grupo, comunidade) algumas formas de injustiça e 
discriminação, (por motivos de etnia, género, estatuto social, de incapacidade ou outras), 
propondo ou reconhecendo formas de as resolver ou minorar. 

 


