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Expressão
Físico Motora

Expressões
Artísticas

Peso (70 %)

Oralidade

(20 %)

Leitura e escrita

(20 %)

Educação Literária

(15 %)

Gramática

(15 %)

Números e operações

(10 %)

Geometria e medida

(10 %)

Organização e tratamento de dados

(10 %)

Instrumentos de
Avaliação
________________

- Fichas de
Diagnóstico;

Capacidades transversais:

Meio

Estudo do

Matemática

Português

Disciplina Conhecimentos e capacidades transversais

Resolução de problemas

(15 %)

Raciocínio matemático

(15 %)

Comunicação matemática

(10 %)

Compreensão dos conteúdos abordados (15 %)
Capacidade de comunicação (15 %)
Aplicação de conhecimentos adquiridos e Articulação de
conhecimentos
Capacidades de observação/análise (10 %)
Capacidade de experimentação; Investigação e tratamento de
informação (10 %)
Organização e coordenação

(30 %)

Manipulação e exploração de materiais

(20 %)

Expressividade e comunicação

(20%)

Coordenação motora; Orientação espacial

(15 %)

Agilidade; Equilíbrio

(15 %)

Manipulação e exploração de materiais

(20 %)

Compreensão e cumprimento de regras

(20 %)

(20 %)

- Fichas
Formativas;

- Fichas Sumativas;

(20%)

(30 %)
- Produções dos
Alunos;

- Observação
Direta
(grelhas/registos).

APOIO AO ESTUDO

Cot.

Estudo

ao

Apoio

Domínio de avaliação
Empenho, interesse e participação
Empenho e interesse pelas atividades propostas (10 %)
Colaboração nas atividades propostas (5 %)
Utilização dos recursos materiais disponíveis (5 %)
Autonomia
Tomada de decisões sobre o trabalho a realizar (5 %)
Organização e manuseamento dos materiais necessários (5 %)
Aplicação de técnicas adquiridas (10 %)
Superação das suas dificuldades (10 %)
Reflexão sobre o seu processo de aprendizagem (10 %)
Hábitos e métodos de estudo e trabalho
Planificação e gestão do tempo de estudo (10 %)
Recolha, seleção e aplicação da informação (10 %)
Atenção e concentração (10 %) + (10 %)

20%

40%
100
%
20%

20%

