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NO 1º CICLO DAMOS CONTINUIDADE ÀS 
DINÂMICAS BASE QUE ORIENTAM O PROCESSO 

DE APRENDIZAGEM NO PRÉ-ESCOLAR!



A abordagem pedagógica é transversal e inspira-se nos 

fundamentos base do Movimento da Escola Moderna. Entre 

a creche e o pré-escolar, estão lançados os alicerces 

centrais para a regulação das relações e das aprendizagens. 

Os instrumentos de regulação simples surgem, logo na 

creche, por exemplo o “mapa de presenças”. Outros, de 

maior complexidade, surgem já na valência do Pré-Escolar 

como o, “Mostrar e Contar” e “Diário de Grupo”, todos eles 

do vosso conhecimento. No 1º ciclo, a lógica é, acima de 

tudo, de continuidade.

NO 1º CICLO DAMOS CONTINUIDADE ÀS 
DINÂMICAS BASE QUE ORIENTAM O PROCESSO  
DE APRENDIZAGEM NO PRÉ-ESCOLAR!



QUE DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
DEFINEM E ORGANIZAM AS 

APRENDIZAGENS NO 1º CICLO?



Os documentos curriculares de referência nacional que 

regulam as aprendizagens a desenvolver no 1º Ciclo e que são a  

base para o desenvolvimento de competências expressas no 

Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, são os 

seguintes:

Aprendizagens Essenciais 1º ciclo

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória

Abra o Documento
clique neste botão

Abra o Website
clique neste botão

QUE DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DEFINEM E 
ORGANIZAM AS APRENDIZAGENS NO 1º CICLO?

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-ensino-basico
https://dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf


COMO APRENDEM AS CRIANÇAS A LER
E ESCREVER NO COLÉGIO CORTE REAL?



Uma coisa é certa, todas as crianças aprendem a ler e escrever!

No Colégio Corte Real a abordagem à escrita e leitura começa a 

trabalhar-se na creche, investindo em ambientes em que a 

escrita está presente e se torna familiar e em que a oralidade é 

estimulada. No pré-escolar a criança expressa cada vez mais as 

suas opiniões e vivências e é autora da sua própria escrita, que 

começa por ser gráfica/pictórica. Estes são os alicerces base 

para o desenvolvimento da leitura e escrita convencional, 

associada ao 1º Ciclo.

Todas as crianças são incentivadas a escrever livremente, sem 

medo do erro. O erro é bem-vindo, como experiência rica em 

aprendizagem. É porque a criança arrisca que faz novas 

descobertas.

Do ponto de vista prático, significa que o seu filho aprenderá a ler 

e escrever de uma forma diferente da sua. Aprenderá a partir dos 

textos produzidos individual e coletivamente. O livro de leitura, 

que será construído pelos próprios alunos,  será o seu principal 

aliado.

A aprendizagem consistente da escrita e da leitura acontece ao 

longo de dois anos. Cabe ao professor respeitar o ritmo de cada 

aluno e identificar as estratégias que mais se adequam.

COMO APRENDEM AS CRIANÇAS A LER
E ESCREVER NO COLÉGIO CORTE REAL? 



HÁ MANUAIS ESCOLARES?
 



Sim, há manuais escolares ou outros livros de apoio à 

aprendizagem. Após a conclusão do ano letivo são 

partilhadas com as famílias as listas de materiais e livros 

escolares necessários para o ano letivo seguinte. A 

aquisição dos mesmos pode ser feita pelo Encarregado de 

Educação ou através do Colégio.

É importante saber que os manuais escolares são 

escolhidos e utilizados exclusivamente para a função da 

sistematização/treino/exercício. A utilização do manual 

pode não ser sequencial na medida em que a ordem dos 

temas/conteúdos que estão a ser trabalhados em sala, 

depende dos projetos em curso e não do índice do manual. 

O  manual poderá não ser utilizado na íntegra.

HÁ MANUAIS ESCOLARES?
 



HÁ TPC'S?
OUVI DIZER QUE NÃO!

 



Pode haver trabalhos para casa, ou não.

A partir do momento em que é produzido o 1º texto, o livro 

de leitura da turma começa a ir para casa diariamente. É 

muito importante que os pais se interessem diariamente 

por ver o livro de leitura do seu filho e que lhe peçam para 

o ler. O reforço positivo (Parabéns! Leste tão bem! Que 

orgulho!) é muito bem-vindo.

Os trabalhos para casa não são necessariamente iguais 

para todos. Os TPC´s podem ser importantes para que 

aluno e professor percebam o que está consolidado, ou 

não.

A partir do momento em que as crianças começam a 

construir o seu Plano Individual de Trabalho (PIT - um 

instrumento de regulação central que resulta da evolução 

do plano do dia utilizado no Pré-Escolar) , poderão optar 

por fazer em casa algumas das tarefas que integram o seu 

PIT. O professor também pode definir tarefas que deverão 

ser feitas em casa.

HÁ TPC'S?
OUVI DIZER QUE NÃO!
 

Não há um momento concreto para o PIT ser introduzido na sala.
Ele surge naturalmente de uma necessidade ou de um problema.
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COMO É A AVALIAÇÃO NO COLÉGIO?
 



No Colégio Corte Real investimos na construção de uma 

avaliação compreensiva e reguladora,  em que os objetivos 

pedagógicos devem ser claros e os critérios de avaliação 

conhecidos e assimilados por parte de professores e 

alunos.

Os critérios de avaliação podem ter diferentes níveis de 

abrangência, funcionando como que em cascata, de um 

nível macro para um nível micro.

Os critérios gerais de avaliação são comuns a todas as 

disciplinas ou áreas disciplinares. Os critérios de avaliação 

específicos são definidos pelo departamento do 1º Ciclo, e 

explicitam, não só, o conjunto de realizações que o aluno 

"deve ser capaz de ....",mas também, as condições e 

características valorativas das mesmas.

Para uma contextualização mais aprofundada , sugerimos 

a consulta da página 16 do Projeto Educativo através do 

nosso site.

Abra o Website
clique neste botão

COMO É A AVALIAÇÃO NO COLÉGIO?
 

https://colegiocortereal.pt/wp-content/uploads/2019/10/PROJETO-EDUCATIVO-2014-2018_watermark.pdf


HÁ TESTES E PROVAS DE AFERIÇÃO? 



Sim. No Colégio Corte Real há testes - construídos pelos 

docentes internos -  e provas de aferição da responsabilidade 

do Instituto de Avaliação Educativa, I.P (IAVE). 

O processo de avaliação das aprendizagens assenta nos 

seguintes princípios:

→ Faz parte do dia-a-dia das práticas em sala de aula, não 

estando associado a um dia específico;

→ Motiva todos os intervenientes no processo de ensino e de 

aprendizagem; 

→ Ajuda todos a melhorar;

→ Desenvolve a capacidade de auto-avaliação;

→ Melhora a qualidade do feedback prestado aos alunos; 

→ Monitoriza as aprendizagens desenvolvidas;

→ Permite tomar decisões fundamentadas ao nível da 

adequação das estratégias de ensino.

HÁ TESTES E PROVAS DE AFERIÇÃO?
 



E SE TIVERMOS DE VOLTAR
A ESTAR CONFINADOS EM CASA?

COMO FUNCIONA A RESPOSTA À DISTÂNCIA? 



O que se pretende é que haja uma transferência natural dos 

elementos estruturantes da vida na escola/sala, em regime 

presencial, para o regime à distância. Complementarmente, e 

para que esta transição seja fluída, acautelamos diariamente, 

em regime presencial, a promoção da autonomia e 

desenvolvimento de competências digitais essenciais para o 

desenvolvimento de aprendizagens à distância. A utilização 

do PC, enquanto instrumento de trabalho em sala,  será uma 

realidade concreta e indispensável para uma transição fluida 

entre escola presencial e virtual.

Para esclarecimentos adicionais, sugerimos a consulta do 

nosso Plano de E@D no nosso site.

Abra o Website
clique neste botão

E SE TIVERMOS DE VOLTAR A ESTAR CONFINADOS EM CASA?
COMO FUNCIONA A RESPOSTA À DISTÂNCIA? 

https://colegiocortereal.pt/wp-content/uploads/2020/11/Plano-Ensino-Dist..pdf
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