Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra - Montijo
Departamento Curricular de 1.º ciclo
Ano letivo 2013/2014
PROJETO ALICERCES – ano II
ADENDA Nº 1
1.º Avaliação
No sentido de continuar a promover o sucesso escolar, com base na avaliação realizada no
final do 1.º Período de 2013/2014 e utilizando algumas sugestões da Coordenadora Nacional
do Projeto Fénix – Dr.ª Luísa Tavares Moreira, o Departamento de 1.º Ciclo, em reunião com os
docentes que prestam Apoio Educativo e as Coordenadoras de Ano apresenta as seguintes
especificações ao Projeto Alicerces:
1. Os tempos de reforço do Apoio Educativo serão distribuídos pela seguinte ordem de
prioridade: 4.º ano; 2.º ano; 1.º ano e 3.º ano.
2.

Anos de incidência, áreas curriculares e domínios a trabalhar:

1.º ano – PORTUGUÊS – Leitura (aquisição e fluência) e Oralidade;
2.º ano – PORTUGUÊS - Leitura e Oralidade; MATEMÁTICA – Números e Operações;
3.º ano – PORTUGUÊS - (Leitura) e/ou MATEMÁTICA - (Números e Operações e Geometria e
Medida, sendo que neste domínio será trabalhado o tópico Medida - Tempo, dinheiro,
conversões de unidades comprimento, de massa e de capacidade);
4.º ano – PORTUGUÊS – Leitura e Escrita; MATEMÁTICA – Números e Operações e Geometria e
Medida.
3. Nalgumas turmas o Apoio (ninhos) será prestado pelo docente titular de turma
enquanto o docente de Apoio Educativo dá a aula aos restantes alunos.
4. Nos dias de Alicerces – 3ª e 5ª feira* (par pedagógico) não são apresentadas matérias
novas aos alunos. Esses tempos são exclusivamente para reforço de aprendizagens (recuperar
ou melhorar essas mesmas aprendizagens).
* Na EB1 Novos Trilhos o funcionamento em par pedagógico acontece, no 1.º e 4.º ano, às 2ª e 4º feiras, pelo facto
de a docente de Apoio Educativo ser um dos elementos que constitui par pedagógico.

5. O facto de nalgumas escolas o número de alunos que obtiveram negativa nalgum
domínio de Português ou Matemática ser reduzido não implica que, no caso de turmas
constituídas por mais de um ano de escolaridade, o tempo de Apoio Educativo venha a ser
reduzido. Essas turmas (2.º ou 4.º ano) irão utilizar os tempos de Apoio Educativo na
modalidade indicada em 3.

