
                                 Agenda Semanal 2.º ano de escolaridade 
 (de 01.06.2020 a 05.06.2020) 

 

Disciplinas Português Matemática Estudo do Meio 

Objetivos 
- Saber ler para retirar informação dos textos 
 

- Resolução de problemas 
- Dinheiro 
 

- Estados do tempo 
- Estações do ano 
- Experiência: o ar ocupa espaço? 

 

2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

 Português  Matemática Português Português  

Dia da Criança 
 

Brincar e fazer jogos 
com a família  

 

.Responder às questões da p.143 
do manual  

 

 

.Fazer a p.139 do manual 
.Aceder à aula digital e fazer a 

atividade «O dinheiro» 
 

.Fazer a p.145 do manual 
(perguntas 3 e 4. Quem puder faz 

a pergunta 5) 
 

.Jogar o quizz «O elefante cor-de-
rosa» 

Quiz o elefante cor-de-rosa 

Matemática Português Matemática Estudo do Meio 
.Fazer a p.138 do manual 

.Aceder ao quiz e jogar o jogo do 
dinheiro 

Jogo do dinheiro 
 

.Leitura do texto da p.144 do 
manual e interpretação 

.Aceder à aula digital e ver a 
animação «O elefante cor-de-

rosa» 
 

.Fazer as pp.59 e 60 do livro de 
fichas 

 

Aceder ao link e cantar a música 
das 4 estações 

Canção das 4 estações do ano 
.Fazer a p.115 do manual  

 
Estudo do Meio Estudo do Meio Expressões Artísticas  Exp. Ed. Físico-Motora 

 

Visualizar o vídeo 
Estações do ano 

.Fazer a p.108 do manual 

(experimental) 
.Fazer a experiência da p.114 do 
manual «O ar ocupa espaço?» 

.Podem aceder ao vídeo da 
experiência na aula digital  

(LINK DIRETO PARA QUEM ESTÁ 
INSCRITO - O ar ocupa espaço? 

 

 

.Pintar/decorar o elefante cor-de-
rosa (cascas de ovo, jornal, 

revistas...) 
(http://www.quadroegiz.com/dis
ciplinas/plastica/todos/elefante.p

df) 

.Fazer a proposta do 
#EstudoEmCasa (emissão na 
televisão Horário – 9h40m às 

10h10m) 

Vídeochamadas: 
 

Grupo A (__h - __h) 
Grupo B (__h - __h)   
Grupo C (__h - __h) 
Grupo D (__h - __h) 
Grupo E  (__h - __h) 

Das 14.30h às 17.30h  
Apoio direto através do e-mail  

 

Das 14.30h às 17.30h  
Apoio direto através do e-mail  

 

Vídeochamadas: 
 

Grupo A (__h - __h) 
Grupo B (__h - __h)   
Grupo C (__h - __h) 
Grupo D (__h - __h) 
Grupo E  (__h - __h) 

Das 14.30h às 17.30h  
Apoio direto através do e-mail  

 

 
 

Sugestões de conteúdos desta semana: 
* Quem quiser pode consultar os recursos multimédia na plataforma auladigital.leya.com    (Manuais adotados_PLIM) 

- Treinar a tabuada: https://www.tabuadas.pt/ 
- Dinheiro - https://www.youtube.com/watch?v=4Gg6HsGgHks 

@Gorete Fonseca                 www.quadroegiz.com  


