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Planificação das atividades E@D – Turma PG2 
Professora: Paula Cardoso                                                                                                                    (semana de 11 a 15 de maio) 

segunda-feira 
11 de maio 

terça-feira 
12 de maio 

quarta-feira 
13 de maio 

quinta-feira 
14 de maio 

sexta-feira 
15 de maio 

Português 
9h – Programação estudo em 
casa – RTP Memória: 
- Hansel  e  Gretel  
- Regras de ortografia e sinais 
de pontuação. 
 
- Ficha de trabalho com a 
interpretação da história  
“Hansel  e  Gretel” , sinais de 
pontuação, em anexo. 
 
 
9h40- Hora da Leitura - 
Programação estudo em casa – 
RTP Memória 
 

Português 
 

- Gramática: nomes, 
determinantes artigos, verbos 
e adjetivos, páginas 48 e 49  
do caderno de atividades de 
português. 
 
Ricardo – Consoante q/Q. 
Leitura e escrita de palavras e 
pequenas frases, nas páginas 
112, 113 e 114  de português 
do 1.ºano. 
 
 

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

Ricardo – Leitura, cópia e 
interpretação de um pequeno 
texto com a consoante q/Q,  
na página 115 de português do 
1.ºano. 
- Cópia do texto no caderno. 
 
 
 
 

Português 
 

- Leitura e interpretação do 
texto “O rapaz que vivia na 
televisão”, nas páginas 150 e 
151. 
- Acentos gráficos 
 
Ricardo –  Leitura e escrita de 
palavras e frases com a 
consoante q/Q. Legendar 
imagens e pintar nomes onde 
se ouve o som q, ficha 27, na 
página 49 do caderno de 
atividades do 1.ºano. 
- Escreve frases com as 
palavras: queijo, piquenique, 
quieto, queda, queijada, 
Quica, requeijão e pequeno. 
 
Gabriel –  Leitura e 
interpretação do texto “O 
primeiro dia de escola”, nas 
páginas 8 e 9 de português do 
2.ºano. 
-Alfabeto maiúsculo e 
minúsculo. 

Português 
 
- Leitura ou audição ( na escola 
virtual) de um texto sobre um 
meio de transporte. 
Interpretação do texto lido ou 
ouvido, na página 148. a) 
- Escrever um pequeno texto 
sobre o meio de transporte 
que mais gostaste de viajar, as 
razões por teres gostado e o 
meio de transporte em que 
mais gostarias de viajar e 
porquê, no caderno. 
 
Ricardo – Leitura e escrita de 
frases com a consoante q/Q, 
em anexo. 
 
Gabriel a)–  Ficha de trabalho 
sobre os determinantes 
artigos, página 16 no caderno 
de atividades do 2.ºano. 
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Matemática 
 
-  Geometria e medida:  a área, 
nas páginas 146 e 147.  

- Vídeo sobre a área (link na 

escola virtual): 
 
https://lmsev.escolavirtual.pt
/playerstudent/resource/282
980/L?se=2362&seType=&coI
d=111281 
 
Ricardo -  Números até 39 e 
contagens,  páginas 109 e 110 
no livro de matemática de 
1.ºano. 
 
 
 

Matemática 
 
-  Geometria e medida: medir 
comprimentos, perímetros e 
áreas, nas páginas 40 e 41 do 
caderno de atividades de 
matemática. 
 
Ricardo – Composição, 
decomposição e ordenação de 
números até 39,  página 111 
no livro de matemática de 
1.ºano. 
 

Matemática 
 
9h 40- Programação estudo 
em casa – RTP Memória: 
- Geometria e medida - Sólidos 
geométricos 
- Números e operações: ler e 
representar qualquer número 
natural até 1000, identificando 
o valor posicional dos 
algarismos que o compõem, 
páginas 148 e 149. 
 
 
Ricardo – Decomposição de 
números e ordenar números 
por ordem decrescente, 
página 51 no caderno de 
atividades de matemática 
1.ºano. 

Matemática 
 

- Números e operações:  
decomposição de números até 
1000, adições, subtrações, 
divisões e multiplicações, na 
página 42 do caderno de 
atividades de matemática. 
 
 
Ricardo – Adição e subtração,  
página 52 no caderno de 
atividades de matemática 
1.ºano. 
 

Matemática 
 
9h - Programação estudo em 
casa – RTP Memória: 
- Números e operações:  ler e 
representar números no 
sistema decimal, identificar o 
valor posicional de um 
algarismo, no caderno 
quadriculado realizar os 
exercícios em anexo. 
 
 
Ricardo – Contagens 
regressivas e progressivas,  
páginas 112 e 113 no livro de 
matemática de 1.ºano. 
 

https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/282980/L?se=2362&seType=&coId=111281
https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/282980/L?se=2362&seType=&coId=111281
https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/282980/L?se=2362&seType=&coId=111281
https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/282980/L?se=2362&seType=&coId=111281
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Estudo do meio 
- Os meios de transporte, nas 
páginas 120 e 121. 

- Aceder ao link na escola 

virtual: 
https://lmsev.escolavirtual.pt/ 

playerstudent 

/resource/264430/L?se=2363&s
eType=&coId=111214 

 

Ricardo – Ficha de trabalho 
sobre transportes, em anexo. 

Música 
9h55 - Programação estudo 
em casa – RTP Memória: 
-  Timbre e Ritmo 

Apoio ao estudo 
 
- Situações problemáticas, 
páginas 18 e 19 no caderno de 
problemas de matemática. 
 
 
Ricardo – Ficha de trabalho 
com perguntas e respostas 
(ponto de interrogação e 
ponto final), em anexo. 

Dança e teatro 
9h 40- Programação estudo 
em casa – RTP Memória: 
- Objetos 
 
 
 
 
 

Educação Física 
 
9h 40- Programação estudo 
em casa – RTP Memória: 
- Perícia e manipulações: 
Driblar e lançar 
- Deslocamentos e equilíbrios: 
Deslocamentos variados, 
transposição de objetos e 
saltos. 

Música 

- Canção dos transportes 

- Aceder ao link: 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=cEdTlVjcePA 
 

Estudo do meio e Cidadania 
9h - Programação estudo em 
casa – RTP Memória: 
- Os seres vivos: plantas 
- Desenvolvimento sustentável 
 
- Ficha de trabalho com os 
meios de transporte,  na 
página 40, do caderno de 
atividades de estudo do meio. 
 
Ricardo – Ficha de trabalho 
sobre transportes, em anexo. 

Artes Visuais 
 
- Dobragem de uma tulipa e de 
um vaso, em anexo.  
- Faz um desenho com as 
dobragens feitas. 

Estudo do meio  
9h - Programação estudo em 
casa – RTP Memória: 
- Plantas 
- A comunicação: meios de 
comunicação pessoal, nas 
páginas 122 e 123. 
 
 
Ricardo – Ficha de trabalho 
com meios de comunicação 
pessoal, em anexo. 

Cidadania e desenvolvimento 
 
- Vê o vídeo sobre a Família. 
          
https://ensina.rtp.pt/artigo/h
istoriasdolucas-familia-
comfilhos-de-
paisdiferentes/ 
  
- Dialoga com um adulto 
sobre o que é uma família.  

  
Artes visuais  
 
- Faz o desenho da tua 
família. 

https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/264430/L?se=2363&seType=&coId=111214
https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/264430/L?se=2363&seType=&coId=111214
https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/264430/L?se=2363&seType=&coId=111214
https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/264430/L?se=2363&seType=&coId=111214
https://www.youtube.com/watch?v=cEdTlVjcePA
https://www.youtube.com/watch?v=cEdTlVjcePA
https://ensina.rtp.pt/artigo/historiasdolucas-familia-comfilhos-de-paisdiferentes/
https://ensina.rtp.pt/artigo/historiasdolucas-familia-comfilhos-de-paisdiferentes/
https://ensina.rtp.pt/artigo/historiasdolucas-familia-comfilhos-de-paisdiferentes/
https://ensina.rtp.pt/artigo/historiasdolucas-familia-comfilhos-de-paisdiferentes/
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Cidadania e desenvolvimento 
 

- Em anexo,   proposta do 
Serviço de Psicologia e 
Orientação (SPO): “calendário 
divertido”, para  encontrares 

momentos diários em que te 

possas rir, divertir e dar asas à 

imaginação. 

Artes Visuais 
9h40 - Programação estudo 
em casa – RTP Memória: 
 - Objetos 

 Música 
- Canção: O mundo da Sara – 
Alô, Alô 

- Aceder ao link: 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=0RXlEAzUg4U&list=
RD0RXlEAzUg4U&index=1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0RXlEAzUg4U&list=RD0RXlEAzUg4U&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=0RXlEAzUg4U&list=RD0RXlEAzUg4U&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=0RXlEAzUg4U&list=RD0RXlEAzUg4U&index=1

