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Planificação das atividades E@D – Turma PG2 
Professora: Paula Cardoso                                                                                                                     (semana de 27 a 30 de abril) 

segunda-feira 
27 de abril 

terça-feira 
28 de abril 

quarta-feira 
29 de abril 

quinta-feira 
30 de abril 

Português 
9h – Programação estudo em casa 
– RTP Memória: 
- Sílvio, Guardador de Ventos: 
género dos nomes e determinantes 
artigos. 
9h40- Hora da Leitura - 
Programação estudo em casa – RTP 
Memória 
- Ficha de trabalho com a 
interpretação da história  
“Sílvio, Guardador de Ventos” , 
género e número dos nomes, em 
anexo. 
 

Português 
 

- Leitura e interpretação de uma 
banda desenhada “Itinerário da 
visita”, nas páginas 140 e 141. 
- Concordância entre quem faz e o 
que faz. 
 
Ricardo – Consoante h/H, nas 
páginas 108, 109 e 110. 
 
Gabriel – Leitura e interpretação 
do texto “A Clara é boa atleta”. 
Escrita de frases com o caso de 
leitura cl, fl, pl, dl..., em anexo. 

Português 
9h - Programação estudo em casa – 
RTP Memória: 
- Identificar a classe das palavras: 
determinante artigo 
- Género dos nomes e adjetivos 
- Ficha de gramática, em anexo. 
 

Ricardo – Leitura e interpretação 
do texto “O hipópotamo bebé”, na 
página 111.  
- No caderno fazer a cópia do texto 
“O hipópotamo bebé”, da página 
111.  
 

Português 
 

- Leitura e interpretação de um 
poema “O dia da mãe”, nas páginas 
156 e 157. 
- Verbos, sinónimos e pronomes 
pessoais. 
 
Ricardo – Leitura e escrita de 
palavras e frases com a consoante 
h/H. Divisão silábica e ordenar 
palavras e escrever frases, ficha 26, 
na página 48 do caderno de 
atividades do 1.ºano. 
- Escreve frases com as palavras: 
holofote, hino, humano, hábito, 
Helena e hoje. 
 
Gabriel –  Leitura e escrita de 
palavras e frases com o caso de 
leitura bl, cl, fl,...ch, ss, ç, c, s=z, lh 
e nh, ficha 35 e 37, páginas 41 e 43, 
no caderno de atividades do 
2.ºano. 
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Matemática 
 
- Tabuada da multiplicação do 10, 
páginas 132 e 133. 
- Faz as tabuadas no caderno. 

 
Ricardo -  Números até 30, ficha de 

trabalho em anexo 
 
 
 

Matemática 
 
- Organização e tratamento de 
dados - Gráficos de barras. 
- Resolução de situações 
problemáticas, nas páginas 134, 
135 e 136. 
 
 
Ricardo – Adições, subtrações, 
sequências e decomposição de 
números,  em anexo. 
 

Matemática 
 
9h 40- Programação estudo em 
casa – RTP Memória: 
- Contagens de 2 em 2, 3 em 3, 5 
em 5 e 10 em 10. 
- Números pares e ímpares. 
- Fazer ficha de trabalho com 
números pares e ímpares e 
sequências, em anexo. 
 
Ricardo – Fazer ficha de trabalho 
com números pares e ímpares, em 
anexo. 

Matemática 
 

- Números e operações: leitura e 
escrita de números e tabuadas da 
multiplicação, atividades 35 e 36, 
páginas 36 e 37, no caderno de 
apoio ao estudo de matemática. 
 
Ricardo – Ficha de trabalho com 
adições, subtrações e leitura de 
números até 30, em anexo. 

Música 

- Canção da tabuada do 10 

https://lmsev.escolavirtual.p

t/playerteacher/resource/28

2899/L?se=2362&seType=&c

oId=111251 

Música 
9h40 - Programação estudo em 
casa – RTP Memória: 
- Reconhecer e comparar timbres 
de instrumentos de orquestra 

Música 

-  Canção da mãe 
 
https://lmsev.escolavirtual.pt/pla
yerteacher/resource/283093/L?se
=2363&seType=&coId=111227 

Dança e teatro 
9h 40- Programação estudo em 
casa – RTP Memória: 
- A cor 
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 Estudo do meio e Cidadania 
9h - Programação estudo em casa – 
RTP Memória: 
- Reconhecer a existência de bens  
comuns à humanidade (água, ar,  
solo, etc.) e a necessidade da sua  
preservação. 

 
- Reconhecer materiais que flutuam 
 e não flutuam na água.  
 

- Ficha de trabalho sobre os 
conteúdos ouvidos na 
programação estudo em casa, em 
anexo. 

Artes Visuais 
 
Dia da Mãe - Para ofereceres um 
lindo presente à tua mãe, faz uma 
linda flor, como a que está em 
anexo. 

Estudo do meio  
9h - Programação estudo em casa – 
RTP Memória: 
 
- Ficha de trabalho sobre as 
propriedades da água e os órgãos 
dos sentidos, em anexo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Artes Visuais 
9h55 - Programação estudo em 
casa – RTP Memória: 
- A cor 

 Cidadania e desenvolvimento 
- Em anexo, um jogo de tabuleiro e 
as respetivas regras elaborado pelo 
Serviço de Psicologia e Orientação 
(SPO) como sugestão para se 
encontrar um espaço de diversão 
em família, com a utilidade de 
continuar a permitir rever 
comportamentos importantes face 
ao novo coronavírus. 

 
  


