
Guião Semanal
Episódio 10
04/05/2020

Episódio 11 
05/05/2020

Episódio 12 
06/05/2020

Episódio 13 
07/05/2020

Episódio 14 
08/05/2020

"Pela manhã" 
Autor desconhecido

1.º ano

Explora-se a estratégia de cálculo "adicionar
fazendo 10".

"Bom dia aos Açores (e ao resto do país)" 
Letra e música: Alda Casqueira Fernandes

1.º ano

Exploram-se novas situações envolvendo as 
estratégias de cálculo "adicionar fazendo 10" e 
"decompor e subtrair à dezena".

"Pela manhã" 
Autor deconhecido

Obra Literária/Atividades
 “O nabo gigante” 

- Agenda do dia:

   Árvore das palavras

   Receita

   Jogo das Rimas

   Canção do Ratito 

   Atividade de expressão plástica 

Obra Literária/Atividades
“Chibos sabichões”
- Agenda do dia
    Apresentação do livro “Chibos sabichões” 
Curiosidades sobre chibos
   . aspeto físico
   . habitat                 
   . alimentação
   . saber mais             
 Hora do conto “Chibos sabichões”

   

Obra Literária/Atividades
“Chibos sabichões”
Agenda do dia
Jogo dos significados 

"Chibos Sabichões" 
Letra e música: Alda Casqueira Fernandes
  
Jogo dos significado
Jogo dos tamanhos

"Oh bicho mau" 
Letra e música: Alda Casqueira Fernandes

"Dizemos adeus" 
Letra e música: Alda Casqueira Fernandes

" Resolver a situação problemática" 
Letra e música: Alda casqueira Fernandes

2.º ano

Aplicam-se os factos básicos da 
multiplicação e da divisão.

2.º ano

Momento semanal de resolução de problemas: 
exploram-se problemas de adição e de 
subtração de um passo.

.1.º ano
Explora-se a estratégia de cálculo "decompor 
e subtrair à dezena".

3.º ano

Aplicam-se os factos básicos da 
multiplicação e da divisão.

3.º ano

Momento semanal de resolução de problemas: 
exploram-se problemas de multiplicação e de 
divisão de um passo."Dizemos adeus"

 Letra e música: Alda Casqueira Fernandes
"Contar até 10" 
Letra e música: Alda Casqueira Fernandes

"Dizemos adeus" 
Letra e música: Alda Casqueira Fernandes

4.º ano

Multiplicam-se números usando o algoritmo. 
Dividem-se números usando os esquemas 
todo-partes.

4.º ano

Momento semanal de resolução de problemas: 
exploram-se problemas  de três passos 
envolvendo as quatro operações.

1.º Ano 

Dispõem-se números por ordem crescente e 
por ordem decrescente. Completam-se 
sequências de acordo com um padrão.

2.º ano
 
Exploram-se as tabuadas do 2, 5 e 10.

1.º Ano 
Relacionam-se as estratégias de cálculo 
"adicionar fazendo 10" e  "decompor e subtrair 
à dezena".  Resolvem-se problemas de adição 
de um passo.



3.º ano

Determinam-se múltiplos naturais de um número. 
Exploram-se as tabuadas do 6 e 7.

2.º ano

Faz-se a caminhada dos números naturais até 
1000. Exploram-se diferentes formas de 
representação dos números. Analisam-se 
padrões numéricos nas tabelas das centenas.

"Tapete de florzinhas" 
Letra: Alda Casqueira Fernandes 
Música: Popular
2.º ano

Efetuam-se divisões por partilha equitativa
e por agrupamento.

4.º ano

Dividem-se números usando o algoritmo da divisão.

3.º ano

Exploram-se as tabuadas do 8 e 9. 
Interpretam-se histórias com multiplicações.

3.º ano

Exploram-se situações que permitem aplicar o 
sentido aditivo da multiplicação e os sentidos de
partilha equitativa e de agrupamento da divisão.

 4.º ano

Dividem-se números usando o algoritmo da
divisão.

4.º ano

Calcula-se o produto de dois números usando
o algoritmo da multiplicação.

.


