
                                                     Agenda Semanal 1.º ano de escolaridade 
 (de 14.04.2020 a 17.04.2020) 

 

Disciplinas Português Matemática Estudo do Meio 

Objetivos 
- Identificar a letra B/b 
- Escrever frases 

- Números até ao 15 
- Situações problemáticas 

- Identificar os dias da semana e atividades realizadas nesses 
dias 
- Atividade experimental  

 

2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira 

 Português  Matemática  Português Português  
 (visualização do vídeo da letra B) 

https://www.youtube.com/watch
?v=Rz5114b4zx4 

.Ler o texto do manual com a ajuda 
do adulto e fazer a p.88 

 

.Ler/fazer a p. 90 do manual 
 

 

.Escrever 15 frases no caderno .Fazer a ficha B_2 que vai em anexo 
sobre a letra b/B 

 

 Matemática Português Matemática Estudo do Meio 
 .Ler/fazer as p. 88 e 89 do manual 

(revisão) 
 

.Ler e completar as questões da 
p.89 do manual 

.Ler e fazer a p.91 do manual 
.Quem puder pode aceder à aula 

digital, e fazer as atividades da 
subtração 

https://auladigital.leya.com/ 

. Manual: observação da imagem da 
pág: 72,73 e realização da pergunta 1 

e 2. “Em quantas partes se divide o 
dia?” Pág: 74; -realização dos 

exercícios  
 Expressões Artísticas Trabalho de Projeto Estudo do Meio  Exp. Ed. Físico-Motora 
 .Construir flores com caixas de ovos 

https://cascavilha.com.br/site/mund
o-simples/artesanato-flores-de-

caixa-de-ovo/ 

Trabalho de pesquisa:  
Dividir uma folha A4 (ou no 
caderno) em 4 quadrados e 

desenhar em cada um deles o 
que fazes (ex. manhã/ depois de 
almoço/ final da tarde/ depois de 

jantar) 

(experimental). 
 Vou experimentar: 

  Como é que uma maçã pode 
ficar “doente”?  

(P.69 do manual)  

.Jogo da cadeira 
OU 

Realizar alguns exercícios de: 
https://www.youtube.com/watch?v=mmq5z
ZfmIws&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21

gfLfBeryi5jr10nO1O-
KgaOW4SbRc0jAFBg_qHi6XdCmPK9C3q

1yLqU 

 Apoio com o professor Apoio com o professor Apoio com o professor Apoio com o professor 
 

Outras sugestões: 
* Quem quiser pode consultar os recursos multimédia na plataforma auladigital.leya.com. Manuais adotados: PLIM   

Fazer o jogo cálculo mental de matemática https://www.supertmatik.net/app/cartas/ 
 

Ouvir a história “João e o pé de feijão” https://www.youtube.com/watch?v=dbwquQI5utI 
 


