
                                 Agenda Semanal 2.º ano de escolaridade 
 (de 15.06.2020 a 19.06.2020) 

 

Disciplinas Português Matemática Estudo do Meio 

Objetivos 
- Saber ler para retirar informação dos textos 
- Saber retirar informações de um rótulo 

- Multiplicação 
- Resolução de problemas 
 

- Regras de segurança na praia, rios e nas piscinas 
- Comparar materiais segundo as suas propriedades 
 

 

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

Matemática Português  Matemática Português Português  
.Fazer as pp. 142 e 143 do 

manual 
 

.Fazer as pp.148 e 149 do manual 
(O texto de apoio para a 

pergunta 9 e 10 vai em anexo)    

.Fazer a p.61 do livro de fichas 
.Aceder ao link e jogar o quiz 

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

ica 

.Ler e fazer as pp.166 e 167 do 
manual (até à pergunta 5) 

.Fazer a p.171 do manual  
 
 

Português Matemática Português Matemática Estudo do Meio 
.Fazer a leitura do texto da p.148 

do manual 
 
 

.Fazer a p. 145 do manual 
 

.Fazer a p.155 do manual  .Fazer a p.62 do livro de fichas .Fazer as pp.122 e 123 do manual 

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

.Fazer a gravação áudio do texto 
da p. 148 de português até ao 

final do terceiro parágrafo (...com 
as mãos?) 

 

 

.Fazer a p.118 e 119 do manual .Fazer as pp.120 e 121 do manual  .Visualizar o vídeo da Dança dos 
Animais Marinhos e acompanhar 

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

atch?v=BonxXHVbxX0 

.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/ 
- Aceder ao link (cálculo mental) - https://wordwall.net/pt/resource/1722606/matem%C3%A1tica 

@Gorete Fonseca                 www.quadroegiz.com  


