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Jardim-de-

Infância da 

Boavista 
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da Boavista 



Jardim-de-Infância 

 da Boavista 



Jardim-de-

Infância da 

Cumeira 

Os meninos  do Jardim de Infância fizeram um DEBATE sobe o tema 



Jardim-de-

Infância 

João Beare 

O que as crianças 

entendem por valores, 

cidadania, educação, regras 

sociais…”o que é Portar-se 

Bem”? 

(Registo Coletivo) 



Jardim-de- 

Infância 

João Beare 

Registo pictórico sobre 

o que as crianças 

entendem por “Bons 

Comportamentos” 

(registo individual) 



Jardim-de- 

Infância 

João Beare 



Jardim-de-Infância 

João Beare 
No dia do perfil do aluno, 

ouvimos o animador da biblioteca, 

Márcio, contar a história, “ O 

Monstro das Cores”, e depois 

fizemos um trabalho proposto por 

ele e pela nossa educadora que 

referia comportamentos adequados a 

ter na nossa idade. 

Crianças da sala 6 do Jardim de 

Infância João Beare.  

15 de Janeiro de 2018. 

 



No Dia do Perfil do Aluno, na sala 7 da EB/ JI da João 

Beare, recordámos algumas regras que temos vindo a 

trabalhar desde o inicio do ano letivo, regras essas 

exploradas através de histórias e canções 

Jardim-de-Infância 

João Beare 



  

E assim, as crianças foram lembrando… como devemos agir 

enquanto alunos/ crianças… 

“Portarem-se bem” 

“Dizer as palavras por favor e obrigada” 

“Não pisar porque se estraga” 

“Não deixar os brinquedos desarrumados” 

“Não pisar na estrada.” 

“Ter cuidado para não partir as coisas que não são nossas.” 

“Temos que ter cuidado com as coisas que são de vidro.” 

“Não podemos dar pontapés e não podemos bater nos outros 

e quando um bate o outro não pode bater, não é assim que se 

resolve.” 

“Canção das palavras mágicas.” 

“Dizer desculpa.” 

Jardim-de-Infância 

João Beare 

Depois desta pequena conversa, 

ouvimos a história “O livro do bom 

comportamento.” 



No Jardim–de-Infância da Pedrulheira trabalhamos diariamente aspetos ligados à  

cidadania. Apresentam-se dois exemplos:   

• Registo de história que sensibiliza para a amizade e a 

aceitação da diferença.  

Jardim–de-Infância da Pedrulheira  

• Registo de poesia que sensibiliza 

para as atitudes de saber estar e saber ser. 



Jardim-de- 

Infância 

Do Pilado 



Jardim-de-Infância das Trutas 

COMEMORAÇÃO DO DIA DO 

PERFIL DO ALUNO 

 

 

“CONHECER E RESPEITAR 

OUTRAS CULTURAS E 

RESPEITAR AS DIFERENÇAS” 



“CONHECER E 

RESPEITAR 

OUTRAS 

CULTURAS E 

RESPEITAR AS 

DIFERENÇAS” 

Jardim-de-

Infância 

das Trutas 



ILUSTRAÇOES DA HISTÓRIA “YARA”  E “IARA” DE MARGARIDA  BOTELHO  
NO ÂMBITO DA COMERMORAÇÃO DO DIA DO “PERFIL DO ALUNO” 

Jardim-de-

Infância das 

Trutas 



 
 

Trabalho realizado no âmbito das comemorações do Dia do Perfil do Aluno 

 

Produções das Crianças do Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas Marinha 

Grande Nascente 

 

Trabalhos orientados/moderados pelas educadoras dos respetivos grupos de 

crianças 

  

 

15 de janeiro 2018 

 


