
 

                                 

Disciplinas Português 

Objetivos 
- Saber ler para retirar informação dos textos
- Saber interpretar a mensagem numa curta

 

2.ª Feira 3.ª Feira

Matemática Português 
.Aceder ao link e fazer o Quiz 

(leitura de números) 
https://wordwall.net/pt/resou

rce/2543776/linguagem-
matem%C3%A1tica  

 

. Completar o texto «A raposa e o 
corvo» no link:

Completa o texto 
o corvo

.Aceder ao outro 
https://wordwall.net/pt/resou
rce/1719336/f%C3%A1bula

raposa-e-o
 

Português Matemática
.Ouvir a história «A raposa e o 

corvo» no link: 
https://www.youtube.com/w

atch?v=ZETbJbpGKRo 
 

.Aceder ao link e fazer o Quiz 
(multiplicação)
Tabuada do 2

Trabalho de Projeto Estudo do Meio
 

.Fazer a ilustração da fábula 
 

 

.Fazer o Quiz sobre os animais
(domésticos e selvagens)

https://wordwall.net/pt/resou
rce/1908502/animais

 

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

Das 14.30h às 17.30h 
Apoio direto através do e

 
 
 

Sugestões de conteúdos desta semana: 
* Quem quiser pode consultar os recursos multimédia na plataforma 

- Treinar a tabuada: https://www.tabuadas.pt/ 
 

                                 Agenda Semanal 
 

Matemática 
informação dos textos 

Saber interpretar a mensagem numa curta-metragem 
- Fazer a leitura de números 
- Aplicar a multiplicação 

- 
- 

eira 4.ª Feira 5.ª Feira

Português   Português
Completar o texto «A raposa e o 

no link: 
Completa o texto - A raposa e 

o corvo 
.Aceder ao outro Quiz 

https://wordwall.net/pt/resou
rce/1719336/f%C3%A1bula-

o-corvo 

 .Visualizar a curta
«Passarinhos no fio eletrico»

https://www.youtube.com/w
atch?v=xABS2ek4Dtg

.A partir da história fazer um 
provérbio

Matemática  Matemática
Aceder ao link e fazer o Quiz 

(multiplicação) 
Tabuada do 2 

 .Aceder ao link e fazer o Quiz
 

Associa a multiplicaçã
adição

Estudo do Meio  Expressões Artísticas
uiz sobre os animais 

(domésticos e selvagens) 
https://wordwall.net/pt/resou

rce/1908502/animais 

 .Visualizar o vídeo e cantar 
(música do verão)

https://www.youtube.com/w
atch?v=G2Iz7TruEfA

 
h às 17.30h  

através do e-mail  
Das 14.30h às 17.30h  

Apoio direto através do e-mail  
 

Vídeochamadas: 
 

Turma toda (17h) 
 

Quem quiser pode consultar os recursos multimédia na plataforma auladigital.leya.com (Manuais adotados_PLIM) 

Matriz – 1.º ciclo  

2.º ano de escolaridade 
(de 22.06.2020 a 26.06.2020) 

 

Estudo do Meio 
 Aplicar conhecimentos sobre os animais 
 Aplicar conhecimentos sobre as plantas 

eira 6.ª Feira 

Português Português  
Visualizar a curta-metragem 

«Passarinhos no fio eletrico» 
https://www.youtube.com/w

atch?v=xABS2ek4Dtg 
.A partir da história fazer um 

provérbio 

.Visualizar a curta-metragem «A 
nuvem e a cegonha» 

https://www.youtube.com/w
atch?v=K3LZ77Xs3Z4 

 
 

Matemática Estudo do Meio 
Aceder ao link e fazer o Quiz 

multiplicação à 
adição  

.Fazer o Quiz sobre as plantas
https://wordwall.net/pt/resou

rce/2476732/plantas 

Expressões Artísticas Exp. Ed. Físico-Motora 
o vídeo e cantar 

(música do verão) 
https://www.youtube.com/w

atch?v=G2Iz7TruEfA 

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

10h10m) 

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

 

@Gorete Fonseca                 www.quadroegiz.com  


