AGRUPAMENTO DE ESCOLAS RUY BELO
Eb1/JI de Monte Abraão – Eb1/JI de Monte Abraão nº 2

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO
1º CICLO – 1º ANO

DISCIPLINA: APOIO AO ESTUDO
PERFIL DE APRENDIZAGEM DS ALUNOS
ORGANIZADOR
(Conteúdos/temas/domínios)

Os alunos deverão ser capazes de (AE)

• Pronunciar segmentos fónicos a partir dos
respetivos grafemas e dígrafos, incluindo os casos
que dependem de diferentes posições dos fonemas
ou dos grafemas na palavra.

DOMINIO CONCETUAL E PROCESSUAL

Leitura

• Identificar as letras do alfabeto, nas formas
minúscula e maiúscula, em resposta ao nome da
letra.
• Nomear, pela sua ordenação convencional, as
letras do alfabeto.
• Ler palavras isoladas e pequenos textos com
articulação correta e prosódia adequada.
• Inferir o tema e resumir as ideias centrais de
textos associados a diferentes finalidades (lúdicas,
estéticas, informativas).
• Representar por escrito os fonemas através dos
respetivos grafemas e dígrafos, incluindo os
casos que dependem de diferentes posições dos
fonemas ou dos grafemas na palavra.

Escrita

• Escrever palavras de diferentes níveis de
dificuldade e extensão silábica, aplicando regras
de correspondência fonema – grafema.
• Identificar especificidades gráficas do texto
escrito (direcionalidade da escrita, gestão da

PERFIL DOS ALUNOS
(Descritores)

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO

Conhecedor/ sabedor/
culto/ informado (A, B,
G, I, J)
Questionador (A, F, G, I,
J)
Sistematizador/
organizador (A, B, C, I,
J)
Leitor (A, B, C, D, F, H,
I)
Criativo (A, C, D, J)

- Grelhas de
observação

- Análise dos
trabalhos
realizados pelos
alunos

Responsável/ autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Respeitador da

- Relato de
incidentes críticos

diferença/ do outro (A,
B, E, F, H)
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mancha gráfica – margens, linhas, espaçamentos
– e fronteira de palavra).

- Fichas de
avaliação
formativa e
sumativa

• Escrever frases simples e textos curtos em
escrita cursiva e através de digitação num
dispositivo eletrónico, utilizando adequadamente
os seguintes sinais de pontuação: ponto final,
vírgula, ponto de interrogação e ponto de
exclamação.
• Planificar, redigir e rever textos curtos com a
colaboração do professor.

- Registos de
frequência

• Elaborar respostas escritas a questionários e a
instruções, escrever legivelmente com correção
(orto)gráfica e com uma gestão correta do
espaço da página.

- Trabalhos de
pesquisa/
projetos

• Ler e representar números no sistema de
numeração decimal até 100 e identificar o valor
posicional de um algarismo.

Conhecedor/ sabedor/
culto/ informado
(A, B, G, I, J)

Números e

• Efetuar contagens progressivas e regressivas,

Operações

com e sem recurso a materiais manipuláveis

Números
naturais

(incluindo contagens de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5,
10 em 10), e registar as sequências numéricas

Criativo
(A, C, D, J)
- Relatórios

obtidas, identificando e dando exemplos de
números pares e ímpares.

- Caderno
diário/dossiê do
aluno

Crítico/Analítico
(A, B, C, D, G)
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• Reconhecer e memorizar factos básicos da adição
e da subtração e calcular com os números inteiros
não negativos recorrendo à representação

- Questionários

horizontal do cálculo, em diferentes situações e
usando diversas estratégias que mobilizem
relações numéricas e propriedades das operações.

Respeitador da
diferença/ do outro
(A, B, E, F, H)

• Reconhecer e utilizar diferentes representações
Números e

para o mesmo número e relacioná-las.

organizador
(A, B, C, I, J)

Operações
Adição e
subtração

Sistematizador/

• Comparar e ordenar números, e realizar
estimativas plausíveis de quantidades e de somas

Questionador

e diferenças, com e sem recurso a material

(A, F, G, I, J)

concreto.

Comunicador
(A, B, D, E, H)

• Reconhecer e descrever regularidades em
sequências e em tabelas numéricas, formular
conjeturas e explicar como são geradas essas
regularidades.
Números e

• Conceber e aplicar estratégias na resolução de
problemas com números naturais, em contextos
matemáticos e não matemáticos, e avaliar a
plausibilidade dos resultados.

Autoavaliador

Números e

• Exprimir, oralmente e por escrito, ideias

colaborador

Operações

matemáticas, e explicar raciocínios, procedimentos

(B, C, D, E, F)

Operações
Resolução de
problemas

Raciocínio

(transversal às áreas)
Participativo/

e conclusões.
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matemático

Desenvolver interesse pela Matemática e valorizar
o

seu

papel

no

desenvolvimento

das

outras

ciências e domínios da atividade humana e social.
Números e

• Desenvolver confiança nas suas capacidades e

Operações

conhecimentos matemáticos, e a capacidade de

Comunicação
matemática

analisar

o

próprio

trabalho

e

regular

a

sua

aprendizagem.

Responsável/ autónomo
(C, D, E, F, G, I, J)
Cuidador de si e do outro
(B, E, F, G)

DOMINIO
ATITUDINAL
(DA CIDADANIA)

• Desenvolver persistência, autonomia e à-vontade
em lidar com situações que envolvam a
Matemática no seu percurso escolar e na vida em
sociedade.
Cumprimento de tarefas
Participação nas atividades
Cumprimento das regras de sala de aula
Apresentação de material
Pontualidade
Assiduidade
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