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DOMÍNIO

DOMÍNIOS
ESPECÍFICOS

ÁREAS DO SABER ESPECÍFICO/COMPETÊNCIAS
* Todas as áreas de competência do P. A. são trabalhadas, ao longo do ano, de acordo com as
diversas estratégias de ensino.

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

O aluno deve ser capaz de:

Oralidade

Escutar para aprender e construir conhecimentos.
Produzir um discurso oral com correção.
Produzir discursos com diferentes finalidades, tendo em conta a situação e o interlocutor.( B)

Questão aula
Participação oral

Conhecimentos e Capacidades

Fichas de trabalho
individuais e/ou de grupo

Leitura e
Escrita

Desenvolver a consciência fonológica e operar com fonemas.
Ler em voz alta palavras e textos.
Ler textos diversos.
Apropriar-se de novos vocábulos.
Organizar os conhecimentos do texto.
Relacionar o texto com conhecimentos anteriores e compreendê-lo.
Monitorizar a compreensão.
Elaborar e aprofundar ideias e conhecimentos.
Desenvolver o conhecimento da ortografia.
Mobilizar os conhecimentos da representação gráfica e da pontuação. (A,H)
Planificar a escrita de textos.
Redigir corretamente.
Escrever textos narrativos, informativos, dialogais, …
Rever textos escritos. (A,B, H)

Fichas de avaliação
Produto dos trabalhos de
grupo e/ou individuais
Registo de observação direta
focalizada no interesse, na
capacidade de intervenção e
argumentação na participação,
na autonomia e no empenho.
Autorregulação da aprendizagem
Autoavaliação.

Iniciação à
educação
literária

Ler e ouvir ler textos literários.
Compreender o essencial dos textos escutados e lidos.
Ler para apreciar textos literários.
Ler em termos pessoais.
Dizer e escrever, em termos pessoais e criativos. (A, H)

Explicitar aspetos fundamentais da fonologia do português.
Conhecer propriedades das palavras.
Analisar e estruturar unidades sintáticas.
Compreender formas de organização do léxico.( I)
Gramática

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO PERFIL DOS ALUNOS (PA)
A- Linguagens e textos; B- Informação e comunicação; C- Raciocínio e resolução de problemas; D- Pensamento crítico e criativo; E- Relacionamento interpessoal; F- Desenvolvimento pessoal e
autonomia; G- Bem-estar, saúde e ambiente; H- Sensibilidade estética e artística; I- Saber científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e Domínio do Corpo.

DOMÍNIOS ESPECÍFICOS

Responsabilidade e integridade
Excelência e exigência
Atitudes Curiosidade, reflexão e inovação
Cidadania e participação
Liberdade

APROPRIAÇÃO DE ATITUDES EM RELAÇÃO AO CONHECIMENTO E À
COMPONENTE SOCIAL EXPRESSA NO PERFIL DO ALUNO (PA)
(Saber ser/saber estar)

Interesse manifestado pelo saber; cumprimento de regras do
estatuto do aluno e RI, manifestando consciência e
responsabilidade ambiental, social e pessoal.

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

Áreas transversais: atitudes
face à aprendizagem.

DOMÍNIO

Apresentações
Dramatizações
Leitura partilhada
Auto e heteroavaliação
Discurso organizado
Registo de informação
Grelhas de Avaliação

