
 
 

                                                     

Disciplinas Português 

Objetivos 
- Identificar os casos de leitura as/es/is/os/us
- Escrita de frases/palavras 

 

2.ª Feira 3.ª Feira

Português  Matemática 
(visualização do vídeo caso de 

leitura as /es /is /os /us) 
caso de leitura as /es... 

 

.Fazer a p.115 do manual  
.Escrever no caderno uma lista de 2 

palavras para cada caso 
(as/es/is/os/us) 

.Fazer as pp.116 e 1
. Fazer a leitura de números por 

ordens. Exemplo: 
15= 1 dezena e 5 unidades

Fazer da mesma forma para os 
números: 16, 17, 18, 19 e 20.

Matemática Português
.Ler/fazer as pp.108 e 109 do 

manual 
.Fazer a p.39 do livro de fichas

Estudo do Meio Expressões Artísticas
 

.Fazer a p.87 do manual 
.Construir um papagaio de papel 

utilizando material reciclado (jornais, 
saco plástico, canas, 

(instruções em anexo)
Ou 

como fazer um papagaio
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
 

 
 

Outras sugestões: 
* Quem quiser pode consultar os recursos multimédia na plataforma 

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

 . 

                                                     Agenda Semanal 
 

Matemática 
os casos de leitura as/es/is/os/us  - Leitura de números até 29  

- Situações problemáticas 
- 
- 

eira 4.ª Feira 5.ª Feira

Matemática  Matemática  Português
e 117 do manual  

Fazer a leitura de números por 
ordens. Exemplo:  

e 5 unidades 
Fazer da mesma forma para os 
números: 16, 17, 18, 19 e 20. 

.Fazer a p.118 do manual 
.Quem puder pode fazer o jogo 

de cálculo mental no link: 
Jogo de matemática - 

subtração e adição 

.Fazer a p.40 do livro de fichas

Português Português Matemática
do livro de fichas Visualizar o vídeo do plural e 

singular 
https://www.youtube.com/w

atch?v=JMLisNFCfzE 
 

.Fazer as pp. 116 e 117 do manual 

 

.Fazer a ficha 1 em anexo
(http://www.quadroegiz.com/dis

ciplinas/mat/1ano/f58.pdf
.Podem fazer o jogo de cálculo 

mental
Calcular adições e subtrações

Expressões Artísticas Trabalho de Projeto Trabalho de Projeto
Construir um papagaio de papel 

utilizando material reciclado (jornais, 
canas, cordel, lã...) 

(instruções em anexo) 
 

como fazer um papagaio  

.Decorar o papagaio 
.Tirar uma fotografia e enviar por 

e-mail 

(experimental)
.Fazer as pp. 88 e 89 do manual

Das 14.30h às 17.30h  
através do email  

 
Das 14.30h às 17.30h  

Apoio direto através do email  
 

Vídeochamadas: 
 

Grupo A (__h - __h) 
Grupo B (__h - __h)  
Grupo C (__h - __h) 
Grupo D (__h - __h) 
Grupo E  (__h - __h) 

Quem quiser pode consultar os recursos multimédia na plataforma auladigital.leya.com. Basta inscrever o seu educando para ter acesso aos manuais e recursos digitais gratuitos.  

https://www.supertmatik.net/app/cartas/ 

Matriz – 1.º ciclo  

  

1.º ano de escolaridade 
(de 18.05.2020 a 22.05.2020) 

 

Estudo do Meio 
 Identificar seres vivos e cuidados a ter 
 Realizar a experiência do feijão  

eira 6.ª Feira 

Português Português  
.Fazer a p.40 do livro de fichas .Escrever no caderno uma frase 

para cada um das seguintes 
palavras:  

escada, bolos, Mosca Fosca, 
biscoito, casota, lápis, girafa, 

guitarra. 

Matemática Estudo do Meio 

.Fazer a ficha 1 em anexo 
http://www.quadroegiz.com/dis

ciplinas/mat/1ano/f58.pdf ) 
jogo de cálculo 

mental 
Calcular adições e subtrações 

.Fazer a p.90 do manual 

Trabalho de Projeto  Exp. Ed. Físico-Motora 
(experimental) 

.Fazer as pp. 88 e 89 do manual 
.Fazer a proposta do 

#EstudoEmCasa (emissão na 
televisão Horário – 9h40m às 

10h10m) 

 
  

 
 
 

 
Das 14.30h às 17.30h  

Apoio direto através do email  
 

. Basta inscrever o seu educando para ter acesso aos manuais e recursos digitais gratuitos.  



 

Matriz – 1.º ciclo  

@GoreteFonseca           www.quadroegiz.com 


