
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 

 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS 

 
De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais:  
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (90%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 1 

Oralidade 20% 

Compreensão: 
Sabe escutar para interagir com adequação ao contexto. 
Identifica informação essencial em textos orais. 
 
Expressão: 
Utiliza padrões de entoação e ritmo adequados na formulação de 
perguntas, de afirmações e de pedidos.  
Pede a palavra e fala na sua vez de forma clara e audível, com uma 
articulação correta.  
Exprime opinião partilhando ideias e sentimentos.  

Caderno diário 
 
Exercícios de: 
. compreensão do oral 
. expressão oral  
- verificação de leitura 
- gramática 
 
Fichas de trabalho 
 
Guiões de leitura 
 
Questões de aula 
 
Trabalho de pesquisa 
 
Trabalho de projeto 2 

 
Produções orais3 /escritas 
 
Fichas formativas 

Leitura 20% 

Pronuncia segmentos fónicos a partir dos respetivos grafemas e 
dígrafos. 
Identifica as letras do alfabeto, nas formas minúscula e maiúscula. 
Nomeia, pela sua ordenação convencional, as letras do alfabeto.  
Lê palavras isoladas e pequenos textos com articulação correta.  
Resume as ideias centrais de textos.  

Escrita 
Produção Escrita 

20% 

Representa por escrito os fonemas através dos respetivos grafemas e 
dígrafos. 
Escreve palavras de diferentes níveis de dificuldade e extensão 
silábica.  
Identifica especificidades gráficas do texto escrito (direccionalidade da 
escrita, gestão da mancha gráfica – margens, linhas, espaçamentos – e 
fronteira de palavra).  
Escreve frases simples e textos curtos em escrita cursiva, utilizando 
adequadamente os sinais de pontuação. 
Planifica, redige e revê textos curtos com a colaboração do professor.  
Escreve legivelmente com correção (orto)gráfica.  

Gramática 
Fonologia 

Classe de palavras 
Morfologia 

Lexicologia e Sintaxe 

20% 

Identifica unidades da língua: palavras, sílabas, fonemas.  
Reconhece o nome próprio.  
Faz concordar o adjetivo com o nome em género.  
Conhece regras de correspondência fonema-grafema e de utilização 
dos sinais de pontuação (frase simples).  

Iniciação à Educação 
Literária 

20% 

Revela curiosidade e emite juízos valorativos face aos textos ouvidos.  
Reconhece rimas e outras repetições de sons em poemas, trava-
línguas e em outros textos ouvidos.  
Distingue ficção de não ficção.  
(Re)conta histórias.  
Diz, de modo dramatizado, trava-línguas, lengalengas e poemas 
memorizados, de modo a incluir treino da voz, dos gestos, das pausas, 
da entoação e expressão facial. 

ATITUDES (10%) 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

70% 
Desenvolve atitudes e comportamentos, de diálogo e de respeito 
pelos outros, alicerçando modos de estar em sociedade que tenham 
como referência os direitos humanos. 

Grelha de observação 

Registo de ocorrências 
Competências digitais 30% 

Compreende a necessidade de práticas seguras na utilização de 
dispositivos digitais.  
Reconhece procedimentos de segurança básicos em relação a si e aos 
outros. 

 
Notas: 
1. Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma. 

2. As atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) terão a ponderação de 20%. 

3. Temas possíveis: apreciações de livros, de filmes, de peças de teatro; narração de situações vividas; descrição de personagens/personalidades, comportamentos ou 
espaços; exposição de trabalhos com temas disciplinares e interdisciplinares; entre outros.  
Parâmetros de avaliação: planificação do discurso; informação pertinente; fluência e correção da palavra; vocabulário; recursos não verbais.  

  

DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO – 1.º ANO 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 
 
 
 
 

 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

 
De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais:  

 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (90%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 1 

Números 
e Operações 

45% 

Lê e representa números no sistema de numeração decimal até 100 e 
identifica o valor posicional de um algarismo. 
Efetua contagens progressivas e regressivas  
Reconhece e memoriza factos básicos da adição e da subtração, 
usando diversas estratégias.  
Reconhece e utiliza diferentes representações para o mesmo número.  
Compara e ordena números, e realiza estimativas plausíveis de 
quantidades.  
Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas com números 
naturais.  
Exprimi, oralmente e por escrito, ideias matemáticas, e explica 
raciocínios, procedimentos e conclusões.  
Desenvolve interesse pela Matemática. 

Caderno diário 
 
Problemas/Desafios 
matemáticos 
 
Fichas de trabalho 
 
Questões de aula 
 
Trabalho de pesquisa 
 
Trabalho de projeto 2 

 
Fichas formativas 

Geometria 
e Medida 

30% 

Identifica e compara sólidos geométricos, reconhecendo semelhanças 
e diferenças. 
Identifica polígonos (triângulos, quadrados, retângulos) e círculos 
nesses sólidos.  
Descreve figuras planas, identificando as suas propriedades, e 
representá-las a partir de atributos especificados.  
Compõe e decompõe figuras planas, a partir de figuras dadas. 
Compara e ordena objetos.  
Reconhece e relaciona entre si o valor das moedas e notas da Zona 
Euro.  
Reconhece e relaciona entre si, intervalos de tempo (dia, semana, 
mês e ano) e identificar a hora como unidade de medida de tempo.  

Organização e 
Tratamento de Dados 

25% 
Recolhe, organiza e representa os dados utilizando diferentes 
representações.  
Concebe e aplica estratégias na resolução de problemas.  

ATITUDES (10%) 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

70% 
Desenvolve atitudes e comportamentos, de diálogo e de respeito 
pelos outros, alicerçando modos de estar em sociedade que tenham 
como referência os direitos humanos. 

Grelha de observação 
 
Registo de ocorrências 

Competências digitais 30% 

Compreende a necessidade de práticas seguras na utilização de 
dispositivos digitais.  
Reconhece procedimentos de segurança básicos em relação a si e aos 
outros. 

 

Notas: 
1. Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma. 

2. As atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) terão a ponderação de 20%. 

DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO – 1.º ANO 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 
 
 
 

 

DISCIPLINA: ESTUDO DO MEIO 

 
De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais:  
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (90%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 1 

Sociedade 25% 

Conhece a sua identificação pessoal. 
Indica datas e factos significativos da sua história individual. 
Descreve a sucessão de atos praticados ao longo do dia e da 
semana. 
Compara as características morfológicas do seu corpo com as de 
outras pessoas.  
Verifica alterações morfológicas que se vão operando ao longo das 
etapas da vida humana.  
Avalia situações e comportamentos de risco para a saúde e 
segurança individual e coletiva e propõe medidas de proteção 
adequadas.  
Conhece o número europeu de emergência médica (112). 
Desenvolve rotinas diárias de higiene pessoal, alimentar, do 
vestuário e dos espaços de uso coletivo. 
Identifica os fatores que concorrem para o bem-estar físico e 
psicológico. 
Estabelece relações de parentesco e reconhece que existem 
diferentes estruturas familiares. 
Constrói uma árvore genealógica simples.  

Caderno diário 
 
Apresentações orais 
 
Fichas de trabalho 
 
Questões de aula 
 
Trabalho de pesquisa 
 
Trabalho de projeto 2 

 
Fichas formativas 

Natureza 25% 

Refere os estados de tempo. 
Elabora e compara registos das condições atmosféricas diárias. 
Localiza em mapas o local de residência e a sua escola. 
Reconhece a importância do Sol como fonte de luz e calor para a 
Terra e para a vida. 
Investiga e reconhece que os seres vivos têm necessidades básicas, 
distintas, em diferentes fases do seu desenvolvimento. 

Tecnologia 25% 

Reconhece que a tecnologia responde a necessidades e a problemas 
do quotidiano.  
Explora objetos procurando, livremente, maneiras de os agrupar, 
montar, desmontar, ligar, sobrepor.  
Identifica atividades humanas que envolvem transformações 
tecnológicas no mundo que o rodeia. 
Observa, analisa e descreve como é que diferentes instrumentos 
musicais e outros objetos produzem som. 

Sociedade/Natureza/ 
Tecnologia 

25% 

Desenha itinerários simples de espaços do seu quotidiano. 
Identifica elementos naturais e humanos da paisagem do local onde 
vive. 
Desenvolve comportamentos que visem os sete “R”. 
Revela uma atitude de curiosidade, admiração e respeito pelo 
mundo em seu redor. 
Manifesta atitudes positivas conducentes à preservação do 
ambiente próximo sendo capaz de apresentar propostas de 
intervenção. 

ATITUDES (10%) 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

70% 
Desenvolve atitudes e comportamentos, de diálogo e de respeito 
pelos outros, alicerçando modos de estar em sociedade que tenham 
como referência os direitos humanos Grelha de observação 

Registo de ocorrências 

Competências digitais 30% 

Compreende a necessidade de práticas seguras na utilização de 
dispositivos digitais.  
Reconhece procedimentos de segurança básicos em relação a si e 
aos outros. 

 
Notas: 

1. Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma. 
2. As atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) terão a ponderação de 20%. 

 

DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO – 1.º ANO DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO – 1.º ANO 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 
 
 
 
 

 

 

DISCIPLINA: EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 

 
De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais:  
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (90%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 1 
 
 
 

 
 

Dança 
 
 

25% 

Distingue diferentes possibilidades de movimentação do Corpo e 
formas de ocupar/evoluir no Espaço. 
 
Adequa movimentos do corpo com estruturas rítmicas, com diferentes 
formas espaciais e/ou estruturas rítmicas. 
 
Constrói, de forma individual e/ou em grupo, sequências 
dançadas/pequenas coreografias, em processos de improvisação. 
 
Identifica e relaciona diferentes estilos e géneros de dança do 
património cultural e artístico. 

Grelhas de observação e 
registo 
 
 
Trabalho 
individual/pares/grupo 
  
 
 
Registos de 
autoavaliação 
 
 

Trabalho de projeto2 

Artes Visuais: 
Exploração de diferentes 
materiais 
Utilização de diversas 
técnicas Desenvolvimento 
das capacidades 
expressivas 

25% 

Escolhe técnicas e materiais de acordo com a intenção expressiva das 
suas produções plásticas.  
 
Manifesta capacidades expressivas e criativas nas suas produções 
plásticas, evidenciando os conhecimentos adquiridos.  
 
Aprecia os seus trabalhos e os dos seus colegas, mobilizando 
diferentes critérios de argumentação. 

Música: 
Capacidade de reproduzir 
e/ou  criar sons, rimas, 
canções e, lengalengas 
 
Domínio de expressividade 
do corpo e da voz 

25% 

Interpreta rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz 
(cantada ou falada) com diferentes intencionalidades expressivas. 
 
Canta, a solo e em grupo, canções com características musicais e 
culturais diversificadas. 
 
Partilha, com os pares, as músicas do seu quotidiano. 

 
Expressão 

Dramática/Teatro: 
 

Desempenho de diversos 
papéis e jogos dramáticos 
 

25% 

Explora as possibilidades motoras e expressivas do corpo em 
diferentes atividades (de movimento livre ou orientado, criação de 
personagens, etc.). 
 
Adequa as possibilidades expressivas da voz a diferentes contextos e 
situações de comunicação, tendo em atenção a respiração, aspetos da 
técnica vocal (articulação, dicção, projeção, etc.). 
 
Constrói personagens, em situações distintas e com diferentes 
finalidades. 

ATITUDES (10%) 

Cidadania e 
Desenvolvimento 

70% 
Desenvolve atitudes e comportamentos, de diálogo e de respeito 
pelos outros, alicerçando modos de estar em sociedade que tenham 
como referência os direitos humanos. Grelha de 

observação/registo de 
ocorrências 

Competências digitais 30% 

Compreende a necessidade de práticas seguras na utilização de 
dispositivos digitais.  
Reconhece procedimentos de segurança básicos em relação a si e aos 
outros. 

 
Notas: 

1. Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma. 
2. As atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) terão a ponderação de 20%. 

DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO – 1.º ANO 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 
 
 
 
 

 

 

DISCIPLINA: FORMAÇÃO COMPLEMENTAR - Educação para a Saúde e Ambiente (ESA) 

 
De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais:  
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (90%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 1 

Saúde e Ambiente 20% 
Adota comportamentos que promovem a 
saúde e o bem-estar nas suas relações com o 
ambiente e a sociedade. 

Grelhas de observação e registo 
 
Grelhas de autoavaliação 
 
Trabalho de projeto 

Afetos 15% 
Estabelece relações entre conhecimentos, 
emoções e comportamentos. 

Saúde Oral 15% 
Compreende a importância da higiene oral e 
de visitas regulares ao dentista. 

Educação Alimentar e Atividade 
Física 

15% 

Reconhece a escola como um espaço próprio 
para a promoção da alimentação saudável e 
adoção de comportamentos alimentares 
equilibrados. 
 
Reconhece a importância das atividades 
motoras para o seu desenvolvimento físico, 
psicossocial, estético e emocional. 

Saúde Mental e Prevenção da 
Violência 

15% 

Revela consciência de si próprio a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, estético e 
moral por forma a estabelecer consigo 
próprio e com os outros, uma relação 
harmoniosa e salutar. 
 
Interage com tolerância, empatia e 
responsabilidade e argumenta, negocia e 
aceita diferentes pontos de vista, 
desenvolvendo novas formas de estar, olhar 
e participar na sociedade. 

Segurança na escola e nos 
espaços públicos 

20% 

Cumpre as regras estabelecidas na escola. 
 
Conhece e aplica normas de segurança 
rodoviária. 

Atitudes (10%) 

Cidadania e Desenvolvimento 70% 

Desenvolve atitudes e comportamentos, de 
diálogo e de respeito pelos outros, 
alicerçando modos de estar em sociedade 
que tenham como referência os direitos 
humanos. 

Grelha de observação/registo de 
ocorrências 

Competências digitais 30% 

Compreende a necessidade de práticas 
seguras na utilização de dispositivos digitais.  
Reconhece procedimentos de segurança 
básicos em relação a si e aos outros. 

 
Notas: 
 

1. Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma.  
2. As atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) terão a ponderação de 20%.  

 

DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO – 1.º ANO 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 
 
 
 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais:  
 

AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS (90%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 1 

 
 

Perícias e manipulações 
 
 

35% 

Em concurso individual:  
1. LANÇA uma bola em precisão a um alvo fixo, por baixo e 
por cima, com cada uma e ambas as mãos.  
2. RECEBE a bola com as duas mãos, após lançamento à 
parede, evitando que caia ou toque outra parte do corpo.  
3. RODA o arco no solo. 
4. Mantem uma bola de espuma no ar, com TOQUES DE 
RAQUETE.  
5. DRIBLA com cada uma das mãos, em deslocamento.  
 

 
  

 

 
Grelhas de observação 
e registo 
  
 
Registos de 
autoavaliação 
 

 

Trabalho de projeto2 

 Deslocamento e equilíbrios 
 

35% 

Em percursos que integram várias habilidades:  
1. RASTEJA deitado, movimentando-se com o apoio das 
mãos e ou dos pés.  
2. ROLA sobre si próprio em posições diferentes. 
3. Faz CAMBALHOTA à frente, num plano inclinado. 
4. SALTA sobre obstáculos. 
5. CAI voluntariamente, no colchão e no solo, partindo de 
diferentes posições.  
 

Jogos 
 

30% 

Pratica jogos infantis, cumprindo as suas regras, 
selecionando e realizando com intencionalidade e 
oportunidade as ações características desses jogos, 
designadamente:  

 Posições de equilíbrio;  
 Deslocamentos em corrida;  
 Combinações de apoios variados associados com 

corrida, marcha e voltas;  
 Lançamentos de precisão e à distância;  
 Pontapés de precisão e à distância.  

 

Atitudes (10%) 
 

Cidadania e Desenvolvimento 
 

70% 

Desenvolve atitudes e comportamentos, de diálogo e de 
respeito pelos outros, alicerçando modos de estar em 
sociedade que tenham como referência os direitos 
humanos. 

Grelha de 
observação/registo de 
ocorrências 

 
Competências digitais 

 
30% 

Compreende a necessidade de práticas seguras na 
utilização de dispositivos digitais.  
Reconhece procedimentos de segurança básicos em 
relação a si e aos outros. 

 
Notas: 
 

1. Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma. 
2. As atividades desenvolvidas no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC) terão a ponderação de 20%. 

DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO – 1.º ANO 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO JACQUES DE MAGALHÃES 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
ANO LETIVO 2019/2020 

 
 
 
 

 

 
DISCIPLINA: APOIO AO ESTUDO 
 
De acordo com a Portaria nº 223-A/2018 de 3 de agosto, o Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de julho, com o Despacho nº 6944-A/2018 
de 19 de julho e com os documentos orientadores, a avaliação interna da disciplina valoriza e dá relevância a áreas fundamentais:  
 

Aprendizagens (90%) 

DOMÍNIOS/TEMAS 
PONDERAÇÃO 

(100%) 
DESCRITORES DE DESEMPENHO 

INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 1 
 

Aplicação de métodos de estudo e 
pesquisa, consulta/pesquisa 30% 

Desenvolve hábitos de trabalho/estudo. 
Explora diferentes estratégias de estudo, 
aplicáveis às diversas áreas de ensino. 
 

 
  

 
Componente do currículo de 
natureza transdisciplinar a ser 
avaliada de acordo com os trabalhos 
desenvolvidos nas restantes 
disciplinas. 

 
Autonomia e Responsabilidade 

35% 

Desenvolve a capacidade de 
atenção/concentração.  
Cria hábitos de confiança em si mesmo. 
 

 
 

Desenvolvimento das Atividades 
Propostas 35% 

Identifica dúvidas e dificuldades, sobretudo 
nas áreas de Português e Matemática. 
Desenvolve competências de 
autorregulação, planificação e organização 
do estudo. 
Vivencia e valoriza o trabalho em grupo. 
 

Atitudes (10%) 
 

Cidadania e Desenvolvimento 
 70% 

Desenvolve atitudes e comportamentos, de 
diálogo e de respeito pelos outros, 
alicerçando modos de estar em sociedade 
que tenham como referência os direitos 
humanos. 

Grelha de observação/registo de 
ocorrências 

 
 

Competências digitais 
 

30% 

Compreende a necessidade de práticas 
seguras na utilização de dispositivos digitais.  
Reconhece procedimentos de segurança 
básicos em relação a si e aos outros. 

 
Notas: 
 

1. Os instrumentos de avaliação serão selecionados e adequados ao perfil de cada turma. 
 

 
 

O (A) Coordenador (a) de Departamento 

 

Aprovado na Reunião de Conselho Pedagógico realizada a 5 de setembro de 2019  

 
 
 
 

DEPARTAMENTO DO 1.º CICLO – 1.º ANO 


