
Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande 

                                                                                                        1.º CEB 

EB1 de Pedrógão Grande 

Planificação das atividades E@D – Turma PG2 
Professora: Paula Cardoso                                                                                                                    (semana de 18 a 22 de maio) 

segunda-feira 
18 de maio 

terça-feira 
19 de maio 

quarta-feira 
20 de maio 

quinta-feira 
21 de maio 

sexta-feira 
22 de maio 

Português 
9h – Programação estudo em 
casa – RTP Memória: 
- Avós (Kalandraka) 
- Gramática: sílaba tónica, 
acentos gráficos e sinais 
gráficos. 
 
OC - Momentos de leitura 
- Ficha de trabalho com a 
interpretação da história  
“ Avós” (Kalandraka) ,  sílaba 
tónica, acentos gráficos e 
sinais gráficos, em anexo. 
 
 
9h40- Hora da Leitura - 
Programação estudo em casa – 
RTP Memória 
 
Ricardo –Ficha de trabalho 
com a interpretação da 
história “ Avós” (Kalandraka) e 
acentos gráficos, em anexo. 

Português 
 

- Leitura e exploração do 
poema “A família do João” , 
ordem alfabética, pronomes 
pessoais, verbos, adjetivos e 
determinantes artigos, nas 
páginas 50 e 51  do caderno de 
atividades de português. 
 
Ricardo –  Leitura e escrita de 
frases com a consoante q/Q, 
ordenar palavras e escrever 
frases e legendar imagens, em 
anexo. 
 

Português 
9h - Programação estudo em 
casa – RTP Memória: 
- Gramática:  Identificar a 
classe das palavras: 
determinante artigo, nome 
(próprio e  
comum), adjetivo, verbo, 
pronome pessoal e interjeição.  
- Ficha de gramática, em 
anexo. 
 

Ricardo – Leitura, cópia e 
interpretação de um pequeno 
texto com a consoante q/Q,  
escrita de frases de acordo 
com as imagens, em anexo. 
 
 
 
 

Português 
 

- Leitura e interpretação do 
texto “O automóvel no espaço 
e no tempo”, nas páginas 152 
e 153. 
- Pronomes pessoais e verbos. 
 
Ricardo –  Leitura e 
interpretação do texto “O 
Pinóquio”. Procurar palavras 
na sopa de letras, em anexo. 
 
Gabriel –  Leitura e 
interpretação do excerto da 
história “João Grão de 
Milho”género e número dos 
nomes, antónimos e sinais de 
pontuação, nas páginas 10 e 
11 de português do 2.ºano. 

Português 
 
- Exercícios de ortografia, na 
página 149. 
- Escolhe 8 palavras da página 
149 e inventa 8 frases no teu 
caderno.  
 
Ricardo – Escrita de frases, 
ordenar palavras e escrever 
frases e divisão silábica, em 
anexo. 
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Matemática 
 
-  Geometria e medida:  a 
simetria de reflexão, nas 
páginas 150 e 151.  
 
Ricardo -  Subtração na reta 
numérica,  página 53 no 
caderno de atividades de 
matemática 1.ºano. 
 
 
 

Matemática 
 
-  Geometria e medida: a 
simetria de reflexão e sólidos 
geométricos, nas páginas 43 e 
44 do caderno de atividades 
de matemática. 
 
Ricardo –  Resolução de 
situações problemáticas,  
página 54 no caderno de 
atividades de matemática 
1.ºano. 

Matemática 
 
9h 40- Programação estudo 
em casa – RTP Memória: 
- Geometria e medida – 
Relações espaciais 
- Organização e tratamento de 
dados e resolução de situações 
problemáticas, páginas 152, 
153 e 154. 
 
Ricardo – Geometria e 
medida: tempo, dia, mês e 
ano,  páginas 114 e 115 no 
livro de matemática de 1.ºano. 

Matemática 
 

- Realização de uma ficha de 
consolidação dos conteúdos 
dados,  nas páginas 45 e 46 do 
caderno de atividades de 
matemática. 
 
 
Ricardo –  Geometria e 
medida: tempo, dia, mês e 
ano,  página 55 no caderno de 
atividades de matemática 
1.ºano. 
 

Matemática 
 
9h - Programação estudo em 
casa – RTP Memória: 
- Geometria e medida – figuras 
geométricas 
- Realização de uma ficha de 
consolidação dos conteúdos 
dados,  nas páginas 156 e 157. 
 
 
Ricardo – Adições e resolução 
de situações problemáticas,  
páginas 116 e 117 no livro de 
matemática de 1.ºano. 

Estudo do meio 
- A comunicação: meios de 
comunicação social, nas 
páginas 124 e 125. 
 

Ricardo – Ficha de trabalho 
sobre os meios de 
comunicação social, em anexo. 

Música 
9h55 - Programação estudo 
em casa – RTP Memória: 
-  Espaço 

Apoio ao estudo 
 
- Exercícios de ortografia e 
gramática, páginas 37 e 38 no 
caderno de apoio ao estudo de 
português. 
 
 
Ricardo – Ficha de trabalho 
com decomposição de 
números até 39 e sequências, 
em anexo. 

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

Educação Física 
 
9h 40- Programação estudo 
em casa – RTP Memória: 
- Jogos Infantis: Combinações 
de apoios variados associados 
com corrida, marcha e voltas; - 
- Deslocamentos em corrida 
com fintas e mudanças de 
direção e de velocidade; 
Equilíbrio estático e dinâmico. 
 
- Saltar à corda, em anexo. 
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Música 

- Sónia Araújo - Avós E Netos 
 
- Aceder ao link: 
 

https://www.youtube.com/watc

h?v=gSzLbM5smH8 
 

Estudo do meio e Cidadania 
9h - Programação estudo em 
casa – RTP Memória: 

- Identificar situações e 
comportamentos de risco para 
a saúde e segurança individual e 
coletiva em diversos contextos. 
- Direitos Humanos.  
- Saúde.  
- Segurança rodoviária.  
 
- Ficha de trabalho sobre  os 
comportamentos de risco para 
a saúde e segurança individual 
e coletiva em diversos 
contextos, em anexo. 

Artes Visuais 
 
- Faz uma borboleta com papel 
de revista ou cartolina ou 
outro tipo de papel que tenhas 
em casa, exemplo em anexo. 

Estudo do meio  
9h - Programação estudo em 
casa – RTP Memória: 
- A Criança e a sociedade 
- Os meios de comunicação, na 
página 41 do caderno de 
atividades de estudo do meio. 
 
 
Ricardo – Ficha de trabalho 
sobre a criança e a sociedade, 
em anexo. 

Dança e Cidadania  
 
GOMBBY - Reciclar - Canta e 
Dança com o Gombby em 
Português 
 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=UpcTcRPOSDI 
 

Cidadania e desenvolvimento 
- Em anexo,   proposta do 
Serviço de Psicologia e 
Orientação (SPO): “Caixa dos 
elogios”, para promover 
pensamentos positivos que 
permitam 
partilhar de modo eficaz e 
divertido o que gostas em ti e 
nos outros. 

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

 Música 
- Canção: Sónia Araújo - 
Passadeira 

- Aceder ao link: 
 
https://www.youtube.com/watc

h?v=qtZ4HTJ7Nbs 
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