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EB1 de Pedrógão Grande 

Planificação das atividades E@D – Turma PG2 
Professora: Paula Cardoso                                                                                                                    (semana de 1 a 5 de junho) 

segunda-feira 
1 de junho 

terça-feira 
2 de junho 

quarta-feira 
3 de junho 

quinta-feira 
4 de junho 

sexta-feira 
5 de junho 

Português 
9h – Programação estudo em 
casa – RTP Memória: 
Corre, Corre, Cabacinha 
(Caminho) 
- Gramática:  Usar, com 
intencionalidade, conetores de 
tempo, de causa, de maior  
frequência na formação de 
frases complexas e sinais de 
pontuação. 
 
OC - Momentos de leitura 
- Ficha de trabalho com a 
interpretação da história  
Corre, Corre, Cabacinha, em 
anexo. 
 
9h40- Hora da Leitura - 
Programação estudo em casa – 
RTP Memória 
 
Ricardo –Ficha de trabalho 
com a interpretação da 
história  “ Corre, Corre, 
Cabacinha ”, em anexo. 

Português 
 

- Leitura e interpretação do 
texto “Dia de sol”,  nas páginas 
162 e 163. 
- Acentos gráficos e til, 
adjetivos e verbos. 
 
 
Ricardo  - Fazer o crucigrama 
com palavras que têm as 
consoantes q e x, nas páginas 
34 e 35 do caderno de 
caligrafia do 1.ºano. 
- Escolhe 6 palavras do 
crucigrama e inventa frases no 
teu caderno. 
 
Gabriel –Recordar os casos de 
leitura:  ar, er,...r...rr...as, 
es,...al, el,....e divisão silábica,  
nas páginas 14 e 15 de 
português do 2.ºano. 

Português 
9h - Programação estudo em 
casa – RTP Memória: 
- Gramática: Usar, com 
intencionalidade, conetores de 
tempo, de causa, de maior  
frequência na formação de 
frases complexas e sinais de 
pontuação. 
- Ficha de trabalho com 
valores do x, na página 52 do 
caderno de atividades de 
português. 
 
 

Ricardo  - Leitura, cópia e 
interpretação de um pequeno 
texto, ordenar palavras e 
escrever frases, em anexo. 
 
 
 
 

Português 
 

- Leitura e interpretação do 
texto “O inventor”,  nas 
páginas 164 e 165. 
- Nomes, determinantes 
artigos, adjetivos e verbos. 
 
 
Ricardo – Escrita de frases, 
ordenar palavras e escrever 
frases e divisão silábica, em 
anexo. 
 
Gabriel –  Leitura e exploração 
de uma adivinha e uma 
quadra.  Recordar os casos de 
leitura:  s=z, ss, ce, ci, ça, ço e 
çu, nas páginas 16 e 17 de 
português do 2.ºano. 

Português 
 
- Ficha de trabalho com o 
plural do ão, na página 54 do 
caderno de atividades de 
português. 
 
 
 
Ricardo – Ordenar palavras e 
escrever frases e ler palavras 
com a consoante x/X, em 
anexo. 
 
 
 
 



Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande 

                                                                                                        1.º CEB 

EB1 de Pedrógão Grande 

Matemática 
 
- Ficha de trabalho, nas 
páginas 22 e 23 do livro 
preparar a avaliação de 
matemática.  
 
 
 
Ricardo -  Ficha de trabalho,   
páginas 120 e 121 no livro de 
matemática de 1.ºano. 

Matemática 
 
- Ficha de trabalho, nas 
páginas 24 e 25 do livro 
preparar a avaliação de 
matemática.  
 
Ricardo –  Ficha de 
consolidação dos conteúdos 
dados ,  páginas 17 e 18 no 
livro de fichas de avaliação de 
matemática 1.ºano. 

Matemática 
 
9h 40- Programação estudo 
em casa – RTP Memória: 
- Frações  
-  Ficha de trabalho com 
frações, divisões e horas, nas 
páginas 26 e 27 do livro 
preparar a avaliação de 
matemática. 
 
Ricardo –  Ficha de 
consolidação dos conteúdos 
dados ,  páginas 19, 20, 21 e 22 
no livro de fichas de avaliação 
de matemática 1.ºano. 

Matemática 
 

- Medir volumes,  nas páginas 
162 e 163. 
 
 
Ricardo –  Exercícios com 
gráfico de pontos e 
sequências,   páginas 122 e 
123 no livro de matemática de 
1.ºano. 

Matemática 
 
9h - Programação estudo em 
casa – RTP Memória: 
- A massa 
- Medir massas,  nas páginas 
166 e 167.  
 
Ricardo –  Números até 49,  
páginas 124 e 125 no livro de 
matemática de 1.ºano. 
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Cidadania e desenvolvimento 
O que são os Direitos da 
Criança com a Rita e o João | 
UNICEF 
https://www.youtube.com/w
atch?v=2txldr_OVcg 
- Escrever um pequeno texto, 
no caderno sobre:  O que é 
para ti ser criança? 
Ricardo – Faz um desenho  
sobre:  O que é para ti ser 
criança? 
Dia Mundial do Brincar - 
"Vamos Brincar!" 
https://m.youtube.com/watc
h?v=mLi3vx5bQJU&feature
=youtu.be 

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

Apoio ao estudo 
 
- Ficha de trabalho com 
palavras com leitura igual, mas 
escrita e significados 
diferentes,  na página 53 do 
caderno de atividades de 
português. 
 
Ricardo –  Consolidação dos 
conteúdos dados em 
matemática, no livro de fichas 
de avaliação de matemática 
1.ºano. 

Música  
  
- Descobrindo os sons 
- Aceder ao link: 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=1eiGSX0t-nc 

Educação Física 
9h 40- Programação estudo 
em casa – RTP Memória: 
- Perícia e manipulações / 
Deslocamentos e equilíbrios. 
- Atividades Rítmicas 
Expressivas.  
 
- Em anexo,   proposta do 
Serviço de Psicologia e 
Orientação (SPO): “Exploração 
de documentos para cuidar da 
saúde”, para que as crianças 
cresçam de modo saudável, 
feliz e lúdico 

Música  

- Canção:  DIA MUNDIAL DA 
CRIANÇA 2015 
- Aceder ao link: 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=r7wKQ0t9tf0 
 

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

 -  Tecnologia 
 
- Ficha de trabalho sobre 
Literacia financeira e educação 
para o consumo, em anexo. 
 
Ricardo - Ficha de trabalho 
sobre Literacia financeira e 
educação para o consumo, em 
anexo. 

Artes Visuais 
 

- Faz um Moinho de Vento, 
instruções em anexo. 

Estudo do meio e Cidadania 
9h - Programação estudo em 
casa – RTP Memória: 
-  Tecnologia 
- Regras a ter numa sala de 
aula, quando estão a trabalhar 
em grupo, na página 133. 
 
Ricardo – Ficha de trabalho 
sobre tecnologia, em anexo. 
 

Dança  
 
- Just Dance 2020 Panic At The 

Disco! High hopes Full 
Gameplay 5 Stars 

- Aceder ao link: 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ri8rkTnCedU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2txldr_OVcg
https://www.youtube.com/watch?v=2txldr_OVcg
https://m.youtube.com/watch?v=mLi3vx5bQJU&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=mLi3vx5bQJU&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=mLi3vx5bQJU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc
https://www.youtube.com/watch?v=1eiGSX0t-nc
https://www.youtube.com/watch?v=r7wKQ0t9tf0
https://www.youtube.com/watch?v=r7wKQ0t9tf0
https://www.youtube.com/watch?v=ri8rkTnCedU
https://www.youtube.com/watch?v=ri8rkTnCedU
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   Teatro 
9h 40- Programação estudo 
em casa – RTP Memória: 
- Narrativa  

 


