Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio
Planificação Anual das Atividades Letivas
Departamento Curricular/Ciclo: 1º Ciclo

Disciplina: Apoio ao Estudo

Ano de escolaridade: 3ºano

Ano letivo:2015/2016

Metas do Agrupamento:
1. Garantir a plena inserção social e criando condições facilitadoras da formação integral do aluno e do seu progresso e aumentar o sucesso escolar de
qualidade e utilizável.
2. Preparar a Comunidade educativa para a vivência da autonomia do agrupamento, no quadro de uma gestão partilhada e da articulação dos vários órgãos.
3. Melhorar significativamente as condições de trabalho da comunidade escolar.
4. Criar condições para tornar a escola numa instituição com identidade própria, interveniente e aceite de pleno direito dentro da comunidade.

5. Promover a integração e igualdade de oportunidades.

Descritores de Desempenho/Objetivos

Ajudar os alunos na identificação e análise de estratégias de estudo, de acordo com as suas características individuais
Desenvolver nos alunos a capacidade de reconhecer as suas motivações e interesses e de concretizá-los em atividades diversas
Desenvolver o gosto pelo trabalho e pelo estudo
Desenvolver a iniciativa, a persistência, a responsabilidade e a criatividade

Instrumentos
de avaliação
Observação do
desempenho dos
alunos;

Fichas de trabalho

Aumentar a autoestima e autoconfiança
Desenvolver competências sociais: o respeito pelos outros, a cooperação, a comunicação
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Capacitar para uma aprendizagem cada vez mais autónoma
Contribuir para o sucesso escolar.

Situações de Aprendizagem
Português:
- Consolidar as aprendizagens efetuadas na aula.
- Exercitar as competências de leitura e compreensão.
- Treinar a consulta de índices, dicionários…
- Desenvolver a expressão oral através da participação em diálogos e debates.
- Motivar os alunos para a escrita, recorrendo às TIC.
- Explorar jogos para o desenvolvimento da leitura e escrita.
- Expressar dúvidas e dificuldades.
- Apoiar os alunos com mais dificuldades através de trabalhos adequados à superação das mesmas.
Estudo do Meio
- Estudar os conteúdos trabalhados na aula.
- Selecionar num assunto estudado, a informação mais relevante.
- Orientar e ajudar os alunos a fazer pesquisas simples, no computador, sobre os temas trabalhados.
- Orientar os alunos na elaboração de trabalhos de grupo, ajudando-os a estabelecer regras.
- Elaborar esquemas facilitadores da aprendizagem.
Matemática
- Realizar exercícios de aplicação e treino dos conteúdos desenvolvidos na aula.
- Aprender por processos lúdicos, nomeadamente através do Jogo SuperTmatik
- Treinar o raciocínio lógico.
- Explorar diferentes formas de resolução de situações problemáticas simples.
- Apoiar os alunos com mais dificuldades através de trabalhos adequados à superação das mesmas.
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