
                                 Agenda Semanal 2.º ano de escolaridade 
 (de 25.05.2020 a 29.05.2020) 

 

Disciplinas Português Matemática Estudo do Meio 

Objetivos 
- Saber ler para retirar informação dos textos 
- Gramática: S ou Z 
- Escrita de texto  

- Resolução de problemas 
- Estratégias de cálculo 
 

- Estados do tempo 
- Comportamento de objetos 

 

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

Matemática Português  Matemática Português Português  
.Fazer a p. 136 do manual 

(Podem usar a estratégia do 
manual ou outra à escolha) 

.Responder às questões das 
pp.139 do manual  

(O texto de apoio para a 
pergunta 6 e 7 vai em anexo) 

 

 
.Fazer a p.58 do livro de fichas 
(Podem usar a estratégia do 
manual ou outra à escolha) 

.Fazer a leitura do texto da p.140 
do manual e a interpretação 

 

.Ouvir ler a história «A coisa que 
mais dói no mundo» 

https://www.youtube.com/w
atch?v=bKf-tzXcVMo 

 

Português Matemática Português Matemática Estudo do Meio 
.Fazer a leitura 5X do texto da 

p.138 do manual 
 

.Faz o reconto da história, grava e 
envia por e-mail 

 

.Fazer a p. 137 do manual 
(Podem usar a estratégia do 
manual ou outra à escolha) 

.Escrita de um texto sobre uma 
aventura com um animal à 
escolha usando 4 adjetivos 

 

.Jogar o quiz abaixo: 
Como se escreve? z ou s 

 

.Fazer a p.26 do Caderno de 
Apoio ao Estudo 

.Aceder ao link e fazer o quiz 
Pensa Rápido 

Quiz Pensa Rápido 

.Fazer a p.107 do manual  

Trabalho de Projeto Estudo do Meio Estudo do Meio Expressões Artísticas  Exp. Ed. Físico-Motora 
 

.Ir preenchendo o exercício n.4 
ao longo da semana (p.107 do 

manual de estudo do meio)  
 

 

(experimental) 
Visualizar o vídeo 

O que acontece ao balão 
quando o ar é aquecido? 

 

.Fazer a p.113 do manual 

 
.Fazer as pp. 35 e 36 do livro de 

fichas  
 

 

.Consultar o link 
https://www.encontra-

me.org/ 
.Escolher um animal e fazer 
um panfleto para ajudar a 

encontrar o animal 

.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  

 

 
 

Sugestões de conteúdos desta semana: 
* Quem quiser pode consultar os recursos multimédia na plataforma auladigital.leya.com    (Manuais adotados_PLIM) 

- Treinar a tabuada: https://www.tabuadas.pt/ 
- Visualizar o vídeo (A vela arde sem oxigénio?): https://www.youtube.com/watch?v=pd19n0TO-6o 

@GoreteFonseca      www.quadroegiz.com  


