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Planificação das atividades E@D – Turma PG2 
        Professora: Paula Cardoso                                                                                                           (semana de 8 a 12 de junho) 

segunda-feira 
8 de junho 

terça-feira 
9 de junho 

sexta-feira 
12 de junho 

Português 
9h – Programação estudo em casa – RTP 
Memória: 
A Manta (Planeta Tangerina) 
- Gramática:  Associar significados conotativos a 
palavras e/ou expressões que não  
correspondam ao sentido literal; desenvolver o 
conhecimento lexical, passivo e ativo; 
identificar a classe das palavras: adjetivo e 
interjeição. 
OC - Momentos de leitura 
- Ficha de trabalho com a interpretação da 
história  “A Manta” , em anexo. 
 
9h40- Hora da Leitura - Programação estudo em 
casa – RTP Memória 
 
Ricardo - Ficha de trabalho com a interpretação 
da história  “A Manta” , em anexo. 
 

Português 
 

- Imaginar uma história em que dois meninos 
decidiram explorar uma gruta à beira-mar, nas 
páginas 166 e 167. 
 
 
Ricardo  - Aceder ao link: 
https://m.youtube.com/watch?feature=share
&v=S9rQvLkulYA 
- Consoantes k / K, w / W e y / Y, nas páginas 
122, 123, 124 e 125 do livro de português de 
1.ºano. 
 
Gabriel – Leitura e exploração de quadras, 
identificar rimas e divisão silábica.  Recordar os 
casos de leitura:  gue, gui, ge, gi, nas páginas 18 
e 19 de português do 2.ºano. 

Português 
 
- Ficha de trabalho com exercícios de ortografia 
e gramática, nas páginas 55 e 56 do caderno de 
atividades de português. 
 
 
Ricardo – Exercícios com as consoantes k / K, w 
/ W e y / Y, nas páginas 53, 54 e 55 do caderno 
de atividades de português do 1.ºano. 
 
 
 
 

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=S9rQvLkulYA
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=S9rQvLkulYA
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Matemática 
 
- Medir volumes e capacidades, nas páginas 164 
e 165. 
 
Ricardo -   Números até 49,   página 60 no 
caderno de atividades de matemática de 
1.ºano. 

Matemática 
 
- Ficha de trabalho com volumes e capacidades, 
na página 48 do caderno de atividades de 
matemática.  
 
Ricardo –  Adições, subtrações, decomposição 
de números e pitograma, em anexo. 

Matemática 
 
9h - Programação estudo em casa – RTP 
Memória: 
- Comprimento e área 
- Resolução de exercícios,   nas páginas 28 e 29 
do livro preparar a avaliação de matemática. 
 
Ricardo –  Leitura e escrita de números até 49, 
sequências, adições e subtrações, em anexo.   

Estudo do meio 
 
- Leitura das páginas 138 e 139. 
- Ficha de trabalho sobre as propriedades dos 
materiais, na página 44 do caderno de 
atividades de estudo do meio. 
 
Ricardo – Ficha de trabalho sobre as 
propriedades dos materiais, em anexo. 

Música 
9h40 - Programação estudo em casa – RTP 
Memória: 
 - Narrativa 
 
 
- Em anexo,   proposta do Serviço de Psicologia 
e Orientação (SPO): Exploração de dois vídeos 
com músicas relaxantes. 

Educação Física 
9h 40- Programação estudo em casa – RTP 
Memória: 
- Atividades Rítmicas Expressivas: Combinar o 
andar, o correr, o saltitar, o deslizar, o saltar, o 
cair, o rolar, o rastejar, o rodopiar em todas as 
direções e sentidos definidos pela orientação 
corporal. 
- Realizar saltos de pequena amplitude, no 
lugar, a andar e a correr em diferentes direções 
e sentidos definidos pela orientação corporal, 
variando os apoios e respeitando o ritmo 
musical. 
 
- Exercícios para crianças 
- Aceder ao link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_
wy4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4
https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4
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Música  

- Canção:  Vasco - Ié Ié ié 
 
- Aceder ao link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4G7MyqLN

DGY 
 

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

 -   Meios de Comunicação e  Media 
 
-  Ficha de trabalho sobre as propriedades dos 
materiais, na página 45 do caderno de 
atividades de estudo do meio. 
 
Ricardo -  Ficha de trabalho sobre as 
propriedades dos objetos, em anexo. 

Dança  
 
- Tucantar - A Marcha da Escola (Marcha 
Popular) 
 
- Aceder ao link: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5_Q1AvVG
eak 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4G7MyqLNDGY
https://www.youtube.com/watch?v=4G7MyqLNDGY
https://www.youtube.com/watch?v=5_Q1AvVGeak
https://www.youtube.com/watch?v=5_Q1AvVGeak

