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                                                     Agenda Semanal 1.º ano de escolaridade 
 (de 15.06.2020 a 19.06.2020) 

 

Disciplinas Português Matemática Estudo do Meio 

Objetivos 
- Identificar o fonema h/H 
- Escrita de frases/palavras 
- Saber ler para retirar informação dos textos  

- Representar dados 
-Resolver problemas 

- Identificar cores, sons e cheiros da natureza  

 

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

Português  Matemática  Matemática Português Português  
.Fazer a p.45 do livro de fichas 

  
.Fazer as pp.53 e 54 do livro de 

fichas 
 

  
 

.Fazer a p.55 do livro de fichas 
.Aceder ao link e jogar 

https://wordwall.net/pt/resou
rce/1370249/matem%C3%A1t

ica 

.Fazer a p.133 do manual 
 

.Fazer a p.132 do manual 
.Fazer a p.47 do livro de fichas 

 

Matemática Português Português Matemática Estudo do Meio 
.Fazer as pp.124 e 125 do manual .Fazer a p.46 do livro de fichas .Fazer a p.131 do manual 

.Aceder à aula digital e jogar o jogo 
«aprendo a letra h» (p.131 do 

manual) 
 

.Fazer a p.56 do livro de fichas 
.Aceder ao link e jogar 

https://wordwall.net/pt/resou
rce/1722606/matem%C3%A1t

ica 

.Fazer as pp.111 e 112 do 
manual 

Estudo do Meio Expressões Artísticas Estudo do Meio Trabalho de Projeto Exp. Ed. Físico-Motora 
 

.Fazer as pp. 102 e 103 do 
manual 

 

.Visualizar o vídeo da Dança dos 
Animais Marinhos e acompanhar 

a música/canção 
https://www.youtube.com/w

atch?v=BonxXHVbxX0 

 
 

.Fazer as pp. 106 e 107 do 
manual 

 

.Gravar a leitura do texto da 
p.133 de português e enviar por 

e-mail 

.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  
 

 
 

Outras sugestões: 
* Quem quiser pode consultar os recursos multimédia na plataforma auladigital.leya.com. Basta inscrever o seu educando para ter acesso aos manuais e recursos digitais gratuitos.   

Fazer o jogo de cálculo mental de matemática: https://wordwall.net/pt/resource/2122811/matem%C3%A1tica-somar 
@GoreteFonseca           www.quadroegiz.com 


