Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva
Departamento do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico – EB1 JI Professor José Joaquim Rita Seixas

3º e 4 º Ano

Disciplina: Apoio ao Estudo

ORGANIZADOR

AE: CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES

Domínio

O aluno deve ficar capaz de:

Ensino: Básico

Ano Letivo 2020/ 2021

• Organizar o horário, local de estudo, materiais para promover trabalho autónomo em casa e na escola

• Utilizar e organizar o manual escolar e outros recursos disponíveis (dicionário, enciclopédia, computador);
• Organizar o caderno diário;
Organização

• Treinar a atenção/concentração;

• Registar apontamentos;
• Participar oralmente;
• Colaborar/cooperar em trabalhos de grupo;

• Valorizar as suas experiências e dos outros;
Realização de tarefas

• Ler, sublinhar;
• Elaborar esquemas e/ou resumos;
• Ler e interpretar esquemas, mapas, tabelas, gráficos;
• Justificar/explicitar raciocínios e ideias;

Cooperação

• Pesquisar, selecionar, organizar, tratar, produzir e comunicar informação impressa e digital;
• Fazer referências bibliográficas;
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• Comunicar por escrito e oralmente (produção de textos, apresentações);
• Realizar sessões de estudo orientado;

• Treino da leitura e interpretação de textos;
Métodos e hábitos de
trabalho

• Treino da leitura em voz alta, silenciosa, em grupo, em diálogo;
• Esclarecer dúvidas colocadas pelos alunos;
• Preparar momentos de avaliação;
• Realização de fichas/exercícios de aplicação e treino dos conteúdos desenvolvidos nas aulas;

Tarefas de consolidação

• Realizar atividades experimentais no âmbito da ciência;
• Realizar atividades de consolidação e investigação dirigidas ao desenvolvimento da autonomia e da resolução de problemas;
• Desenvolver atividades de ensino específico da língua portuguesa;
• Desenvolver atividades no âmbito da Educação Literária
• Jogos matemáticos;
• Articular com as TIC.
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