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                                                     Agenda Semanal 1.º ano de escolaridade 
 (de 11.05.2020 a 15.05.2020) 

 

Disciplinas Português Matemática Estudo do Meio 

Objetivos 
- Identificar a letra S/s  
- Ler textos para retirar informação 
- Escrever frases  

- A subtração e a adição  
- Situações problemáticas 

 - Identificar seres vivos e as partes constituintes 
de uma planta 
- Atividade experimental  

 

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

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

vídeo da letra s 

.Fazer a p.111 do manual  
. Quem puder pode aceder à aula 

digital e na p.111 do manual fazer o 
jogo «Aprendo a letra S» 

.Fazer as pp.106 e 107 do manual  
.Quem puder pode aceder à aula 

digital e na p.107 do manual 
fazer a atividade da «Adição e 

subtração» 

.Fazer a p.45 do livro de fichas .Fazer a p.38 do livro de fichas .Fazer a p.114 do manual 

Matemática Português Português Matemática Estudo do Meio 
.Ler/fazer as p.104 e 105 do 

manual 
.Fazer a p.112 do manual 

.Fazer a p.37 do livro de fichas 
.Ler e completar as questões das 

p.113 do manual 
 

 

.Fazer a p.46 do livro de fichas 
Ver vídeo das plantas 

vídeo - constituição das 
plantas 

.Fazer a p.86 do manual 
Trabalho de Projeto Expressões Artísticas Trabalho de Projeto Estudo do Meio  Exp. Ed. Físico-Motora 

 
.Registar o que vês na 

experiência da batata no caderno 
(data, registar se já está a grelar, 

quanto mede...) 

.Escolher um brinquedo e desenhar a 
sua sombra numa folha A4 ou no 

caderno e enviar por e-mail 
 

Ver exemplos em: 
Sombra com o sol 

Exemplos - desenhar sombras  

.Fazer um áudio com a gravação 
da leitura do texto da p.113 do 

manual – letra S) e enviar por e-
mail 

 
.Ler/fazer as pp. 84 e 85 do 

manual 

.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: 
* Podem 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/ 
@GoreteFonseca           www.quadroegiz.com 


