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Aprendizagens
Específicas













Aprendizagens de
Caráter Transversal




Léxico e gramática
Conhecer vocabulário simples do dia-a-dia e com base nos
temas apresentados;
Conhecer e compreender algumas estruturas elementares do
funcionamento da língua.
Compreensão Oral
Compreender sons, entoações e ritmos da língua;
Compreender palavras e expressões simples;
Compreender frases simples, articuladas de forma clara e
pousada.
Compreensão escrita e Leitura
Compreender palavras e frases simples;
Compreender textos muito simples e produz, com ajuda,
frases simples.
Produção e Interação oral
Produzir, com ajuda, sons, entoações e ritmos da língua;
Expressar, com vocabulário muito limitado, em situações
previamente preparadas;
Exprimir, com ajuda e de forma adequada, em diferentes
contextos;
Interagir com o professor e/ou com os colegas em situações
simples e previamente preparadas.
Domínio Intercultural
Conhecer-se a si e aos outros;
Conhecer algumas características do seu mundo e do mundo
do outro.
 Respeitar
as
normas
previstas
no
Regulamento Interno;
 Ter uma conduta de acordo com os
Educação
seguintes valores: identidade, autonomia,
para a
convivência, respeito, responsabilidade,
Cidadania
tolerância, inclusão e cidadania;
 Desenvolver os temas de Cidadania
definidos por ano.
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Ponderação

Instrumentos

Grelhas de registo
de observação na
sala de aula
Fichas de
avaliação
Trabalhos escritos
de diferentes
tipologias
85%

Fichas de escuta
ativa
Grelhas de registo
de simulação de
situações
comunicacionais e
comunicações
orais
Grelhas de registo
do trabalho
realizado a pares e
em grupo

15%

Grelhas de
verificação da
leitura/expressão
oral/escrita
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Utilizar as TIC nos diversos contextos de
aprendizagens.
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