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PLANIFICAÇÃO RESUMIDA 
ANO LETIVO 2022/ 2023 

DISCIPLINA Apoio ao Estudo – 2.º ANO 
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PORTUGUÊS 

• Compreensão e expressão  

• Leitura e escrita  

MATEMÁTICA 

• Resolução de problemas  

• Raciocínio matemático 

• Comunicação matemática 
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COMPETÊNCIA

S 
INSTRUMENTOS/TÉCNICAS/PONDERAÇÃO 

CONHECIMENT

OS 

Trabalhos individuais e, ou 
de grupo 35% 

Trabalhos individuais e, ou 
de grupo 35% 

Trabalhos individuais e, ou 
de grupo 35% 

CAPACIDADES 
Observação direta da 
participação 

35% 
Observação direta da 
participação 

35% 
Observação direta da 
participação 

35% 

ATITUDES 

Relacionamento 
Interpessoal 
(cooperação; mediação de 
conflitos; solidariedade) 
Participação  
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização 
de tarefas; tipo de 
intervenções na aula; 
capacidade de iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; 
pontualidade, realização 
de tarefas em tempo útil; 
posse e utilização 
adequada do material 
obrigatório na sala de 
aula) 

30% 

Relacionamento 
Interpessoal 
(cooperação; mediação de 
conflitos; solidariedade) 
Participação  
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização de 
tarefas; tipo de intervenções 
na aula; capacidade de 
iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; pontualidade, 
realização de tarefas em 
tempo útil; posse e 
utilização adequada do 
material obrigatório na sala 
de aula) 

30% 

Relacionamento 
Interpessoal 
(cooperação; mediação de 
conflitos; solidariedade) 
Participação  
(interesse/empenho; 
atenção/concentração; 
autonomia na realização de 
tarefas; tipo de 
intervenções na aula; 
capacidade de iniciativa) 
Responsabilidade 
(assiduidade; pontualidade, 
realização de tarefas em 
tempo útil; posse e 
utilização adequada do 
material obrigatório na sala 
de aula) 

30% 

 
 

MATERIAL BÁSICO PARA A AULA 

Manuais, caderno diário e de exercícios. 

 

 

 

 


