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Inglês

(Apenas 3ºano)

Oferta
Complementar

Apoio ao
estudo

Expressões

Estudo do
meio

Matemática

Português

Discipli
na

Domínios
de referência
Oralidade
Leitura e Escrita
Gramática
Educação Literária

Números operações
Geometria e Medida
Organização e
Tratamento de Dados

Ciência
Tecnologia
Sociedade

Exp. e Ed.
Artística
Exp. e Ed.
Físico-motora

Métodos de estudo
Organização

Educação para a
Cidadania

Compreensão Oral
Leitura
Interação oral
Produção oral
Escrita
Léxico e gramática
Domínio Intercultural

Atitudinal
Este
domínio
será
avaliado
transversalmente
em
todas
as
disciplinas/áreas disciplinares.

Conhecimentos e capacidades a avaliar
Saber escutar;
Compreender enunciados orais e escritos;
Expressar-se oralmente;
Expressar-se por escrito;
Ler com clareza e entoação;
Produzir textos;
Dominar e mobilizar conceitos gramaticais.
Dominar o sistema de numeração decimal;
Dominar técnicas de cálculo;
Conhecer e aplicar noções básicas de geometria;
Interpretar, representar e utilizar dados (gráficos, tabelas, pictogramas
e diagramas);
Conhecer e utilizar valores de grandezas e medidas;
Resolver situações problemáticas;
Comunicar explicitando conceitos e procedimentos.

Instrumentos
de avaliação

Grelhas de
observação
Testes/ Fichas

Compreender/adquirir conhecimentos sobre os temas abordados;
Aplicar os conhecimentos em novas situações;
Relacionar factos e conceitos acerca do meio físico e social;
Pesquisar e experimentar.
Aplicar técnicas;
Expressar-se livre e criativamente;
Produzir sons e ritmos;
Participar em jogos dramáticos.

Trabalhos
individuais/grupo
Apresentação de
trabalhos

Conhecer regras de jogo e outras atividades desportivas;
Participar em jogos/exercícios diversos;
Dominar técnicas de movimento e utilização de aparelhos.
Adquirir e utilizar técnicas diversificadas de estudo, desenvolvendo a
autonomia;
Desenvolver progressivamente a autoconfiança e a persistência na
realização das tarefas;
Mobilizar saberes na construção do conhecimento.
Revelar respeito pela diversidade de opiniões e interesses;
Evidenciar capacidade reflexiva e de interajuda na resolução de
problemas;
Comunicar usando diferentes meios e suportes;
Participar de forma responsável e com sentido cívico.
Compreender o que ouve e exprimir-se oralmente, com entoação;
Compreender o que lê;
Exprimir‐se, com ajuda e de forma adequada, em diferentes contextos;
Produzir, com ajuda, sons, entoações e ritmos da língua;
Produzir, com ajuda, frases simples;
Conhecer vocabulário simples e algumas estruturas gramaticais
elementares;
Conhecer aspetos culturais de países de expressão inglesa.

Assumir uma atitude de envolvimento nas atividades, cumprindo regras previamente
definidas;
Aceitar e cumprir recomendações destinadas à superação de dificuldades ou ao
desenvolvimento das suas capacidades;
Realizar auto e heteroavaliação.
Menções Qualitativas

Insuficiente

Suficiente

Bom

Muito Bom

