
                                 Agenda Semanal 2.º ano de escolaridade 
 (de 27.04.2020 a 30.04.2020) 

 

Disciplinas Português Matemática Estudo do Meio 

Objetivos 
- Saber ler para retirar informação dos textos 
- Escrever textos descritivos 

- Estudo do perímetro de polígonos 
- Resolução de problemas 

- Estudo dos animais (ambientes, domésticos e 
selvagens, características externas, modo de vida) 

 

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

Matemática Português  Matemática Português  
Ver o vídeo 

vídeo 1 do perímetro 
.Fazer as pp.123 e 124 do 

manual  

.Ler o texto e fazer as perguntas até à 
8.2 das pp.132 e 133 do manual 

 

Ver o vídeo 
vídeo 3 do perímetro 

.Fazer a p. 54 do livro de fichas 
.Usando um fio de lã, mede o 

perímetro de 3 objetos à escolha, 
e regista no caderno 

.Ler o texto do manual e fazer a 
ficha de interpretação até à 
pergunta 10 (pp. 128 e 129)  

 

 

Estudo do Meio Matemática Português Matemática  
Ver o vídeo sobre os animais 

selvagens e domésticos 
vídeo 1 animais 

.Ler/fazer as pp.94 e 95 do 
manual 

.Ver o vídeo 
vídeo 2 do perímetro 

.Fazer a p. 53 do livro de fichas 

.Fazer um texto descritivo do 
crocofante da p.133 no caderno  

.Resolução de problemas das 
pp.23 e 24 do Caderno de Apoio 
ao Estudo em casa e na escola 

 

 

Expressões Artísticas Estudo do Meio Trabalho de Projeto Trabalho de Projeto  
.Voltar a ver o vídeo dos 

animais e cantar a música 
vídeo 1 animais 

 

 

 .Registar o que vês na experiência da 
batata no caderno (se já está a 

grelar,...) 
.Ler e fazer as pp. 96 e 97 do manual 

.Desenhar o crocofante numa 
folha A4 e colorir com diferentes 

materiais (tecidos, botões,....) 

.Fazer um vídeo/áudio com a 
gravação da leitura de 1 minuto 
até ao relógio e enviar por email 
(p128 do manual de português) 

 

Das __h às __h  
Hora de apoio direto com o 
professor através do gmail 

Vídeochamadas: 
Grupo A (__h - __h) 
Grupo B (__h - __h)  
Grupo C (__h  - __h) 

Das __h às __h  
Hora de apoio direto com o 
professor através do gmail  

 

Das __h às __h  
Hora de apoio direto com o 
professor através do gmail 

 

Das __h às __h  
Hora de apoio direto com o 
professor através do gmail   

Vídeochamadas: 
Grupo A (__h  - __h) 
Grupo B (__h  - __h)  
Grupo C (__h  - __h) 

 

 
 

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

- Praticar jogos com a tabuada: https://www.tabuadas.pt/   

@GoreteFonseca                 www.quadroegiz.com  


