DIREÇÃO DE SERVIÇOS REGIÃO ALENTEJO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE MARVÃO – CÓDIGO 135641
ANO LETIVO 2018/ 2019

Modelo nº83 AEM

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Departamento: 1º Ciclo

Disciplina: Apoio ao Estudo

Ano: 2º

Perfil de Aprendizagens Específicas
Conteúdos Programáticos

Critérios de Avaliação

1º Período
Organização pessoal

ATITUDES E VALORES

Organização do material de apoio ao trabalho escolar.
Organização do espaço e ambiente de trabalho.

Cumprimento dos deveres
escolares: (assiduidade e

Esclarecimento de dúvidas
Esclarecer dúvidas.
Desenvolver
estratégias
temáticas/conteúdos.

para

clarificar

Responsabilidade
e Cidadania
12,5%

Métodos e técnicas de estudo
Identificar estratégias de estudo.
Aplicar métodos e técnicas de estudo.

2º Período
Seleção de ”matérias/conteúdos” a estudar
Desenvolver a capacidade de estudo autónomo
orientado ou sem orientação.

Métodos e técnicas de estudo

Desenvolver a iniciativa e a persistência.
Desenvolver as atividades de pesquisa.
Confrontar diferentes métodos de estudo e de trabalho.
Esclarecer dúvidas e/ou sistematizar conhecimentos.
Aplicar métodos e técnicas de estudo.
Usar as T. I. C. como recurso de estudo ou para
esclarecer dúvidas.

Respeito pelas regras de
conduta: (respeito pelo outro;
cooperação com os colegas,
professores e funcionários;
conservação/limpeza dos espaços e
materiais escolares)

Iniciativa

25 %

Planificação e organização de sessões de
estudo

Selecionar um conteúdo/tema e pôr em prática uma
sessão de estudo.
Promover a integração de saberes.

pontualidade; material escolar;
realização das tarefas na sala de aula
e em casa; participação nas atividades
de complemento curricular)

Autonomia
12,5 %

Perseverança na realização do
trabalho e do estudo, bem
como na superação de
dificuldades
Recurso às TIC para a
realização de trabalhos que
impliquem pesquisa, seleção,
tratamento e mobilização da
informação
Capacidade de autoavaliação

CONHECIMENTOS E CAPACIDADES
Resultados das
avaliações formativas
(30%)

3º Período
Seleção de ”conteúdos” a estudar
Desenvolver a capacidade de estudo autónomo
orientado ou sem orientação.

Tratamento e organização de informação

Desenvolver as capacidades de seleção e tratamento de
informação.
Utilizar as tecnologias da informação e comunicação.

Métodos e técnicas de estudo

Pesquisar para enriquecer o estudo e o conhecimento.
Aplicar métodos e técnicas de estudo.
Esclarecer dúvidas e/ou sistematizar conhecimentos.
Usar as T. I. C. como recurso de estudo ou para

Desenvolvimento das
aprendizagens

75 %

Resultado das
avaliações sumativas
(25%)

Domínio da Língua
Portuguesa (20 %)

esclarecer dúvidas.

