Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro
1º Ciclo
Critérios de Avaliação
Ano Letivo 2017/18
Domínios

Disciplina – APOIO AO ESTUDO
(Português e Matemática)
Ponderação
(80%)

Operacionalização/Indicadores

3.º Ano
Instrumentos de avaliação

• Distinguir informação essencial de acessória, informação implícita
e ideias-chave de um texto ouvido ou lido.

Oralidade

• Fazer apresentações orais (cerca de 3 minutos) sobre um tema
planificado/livro.
•Resumir textos.

Avaliação formativa

• Identificar segmentos do texto que não compreendeu.

Gramática

DOMÍNIO COGNITIVO

Leitura e Escrita

• Sublinhar palavras de significado desconhecido, em textos lidos.

- fichas formativas

• Utilizar o dicionário.

- registo de observação

• Preencher grelhas de registo, tirar notas e identificar palavraschave que permitam reconstituir a informação.
• Planificar textos.
• Redigir diferentes tipos de texto e realizar a sua revisão
individualmente ou em grupo.
• Utilizar adequadamente os sinais de pontuação.

Educação Literária

• Fazer a translineação de palavras.
• Escrever textos em situação de ditado.
• Realizar a hétero e autocorreção de trabalhos.
• Realizar exercícios que levem à compreensão da gramática.
• Realizar atividades que complementem as leituras e que levem ao
gosto pela leitura.

direta/indireta do trabalho diário

Domínios

Ponderação
(80%)

Operacionalização/Indicadores

Instrumentos de avaliação

• Utilizar a comunicação matemática adequada a cada situação.

Números e operações

• Interpretar enunciados simples escritos ou de outra natureza

Geometria e medida

DOMÍNIO COGNITIVO

(imagens, quadros, pictogramas, gráficos simples…).
• Utilizar diferentes estratégias na resolução de problemas:

Avaliação formativa

esquema de setas, reta numérica, tabela, desenho, diagrama,
algoritmo …

- fichas formativas

• Sublinhar nos enunciados os dados necessários para a resolução

- registo de observação

de diferentes problemas.

direta/indireta do trabalho diário

• Praticar o cálculo mental e a memorização através de jogos
matemáticos.
• Expor dúvidas de forma a suprimir lacunas.
• Colocar questões pertinentes de acordo com os conteúdos
trabalhados.

Organização e tratamento de dados

• Utilizar materiais manipuláveis, em tarefas práticas.

Atitudes/Comportamentos

Ponderação
(20%)

Operacionalização/Indicadores

Cumprimento de regras

5%

Cumpre as regras da disciplina e da Escola;

Cooperação

4%

Colabora com empenho em todas as atividades;

Comunicação

4%

Intervém de forma adequada e pertinente;

Pontualidade e assiduidade

3%

É pontual e assíduo;

Organização

4%

Organiza o trabalho e o material.

Instrumentos de avaliação

Registos de observação direta

