
Guião Semanal (semana 19)
1 a 5 de fevereiro

Episódio 87
segunda-feira - 01/02/2021

Episódio 88
terça-feira - 02/02/2021

Episódio 89
quarta-feira - 03/02/2020

Episódio 90
quinta-feira - 04/02/2021

Episódio 91
sexta-feira - 05/02/2021

“Meninos de todas as cores” 
 

- Agenda do dia
- Hora do conto
- Jogo Ouvir e Compreender
- Jogo dos Significados
- Jogo das Rimas
- Momento de Matemática
- Projeto de Ciências

Aula do 1.º ano

Exploram-se as estratégias de cálculo 
“Adicionar separando 10” e “Decompor e 
subtrair às unidades”. Apresentam-se 
exemplos que permitem concluir que as duas 
estratégias se baseiam em procedimentos 
contrários.

Aula do 2.º ano

Exploram-se operadores multiplicativos e 
partitivos: 
- “triplo” /“terça parte”;
- “quádruplo” /“quarta parte”; 
- "quíntuplo”/“quinta parte”.

Aula do 3.º ano

Exploram-se diferentes estratégias para 
recordar e memorizar as tabuadas. 
Aplicam-se as tabuadas em situações do 
dia a dia. Relaciona-se a multiplicação com 
as outras operações.

Aula do 4.º ano

Identificam-se os lados e o vértice de um 
ângulo, bem como a sua amplitude. 
Distinguem-se ângulos côncavos de 
ângulos convexos. Associam-se os ângulos 
retos aos ângulos descritos por um quarto de 
volta. Classificam-se os ângulos de acordo 
com a sua amplitude (por comparação com 
a amplitude de um ângulo reto).

Jogos e Rotinas

Recordam-se as decomposições dos 
números naturais até 10 com esquemas 
todo-partes. Explora-se o vídeo “O código 
dos números”.

Jogos e Rotinas

Apresenta-se uma rotina de estímulo à 
memorização das tabuadas com recurso a 
copos de papel.

Jogos e Rotinas

Apresenta-se uma rotina de exploração do 
“número do dia”, com recurso aos dados de 
valor posicional.

Jogos e Rotinas

Apresenta-se uma rotina de exploração do 
“número do dia”, partindo de um número 
racional não negativo representado por uma 
dízima finita.

¿ filo… parque infantil?

Sinopse: O Aeroporto de Maniápolis é um lugar 
irrequieto! A Alegria e a Errante deambulam entre 
ideias e perguntas. Escorregam com o teorema 
de Pitágoras. No parque infantil brincam-se 
brinquedos. Existem também portas-perguntas de 
embarque: ¿será que existe algum doce mais doce 
do que o doce de batata doce? ¿porque é que as 
crianças, principalmente aspequenas, gostam tanto 
de desenhar e escrever nas paredes das suas 
casas?

Momento Semanal de Resolução de 
Problemas

Exploram-se as diferentes tipologias dos 
problemas de um passo envolvendo a 
multiplicação e a divisão.

Como é que isto se apaga? 

Desta vez, o Redinhas mostra que toda a 
informação inserida na internet fica registada 
para sempre. É preciso cautela! Depois, 
propõe que desenvolvas o cálculo matemático 
através de jogos da app AtrMini, a que podes 
aceder pela plataforma REDA.

Momento Semanal de Resolução de 
Problemas

Resolvem-se problemas de dois passos
envolvendo a multiplicação/divisão e a 
adição/subtração.

Momento Semanal de Resolução de
Problemas

Resolvem-se problemas até quatro passos 
envolvendo dízimas finitas.

"Boa tarde" 
Letra e música: Alda Casqueira Fernandes
Arranjos: Cristóvão Ferreira 

"O normal é ser diferente"
Letra e música: Jair de Oliveira (adaptação de 
Alda Fernandes) com arranjos de Cristóvão 
Ferreira
 
"O dia está a acabar" 
Letra e música: Alda Casqueira Fernandes 
Arranjos: Cristóvão Ferreira e Alda Fernandes

"Boa tarde" 
Letra e música: Alda Casqueira Fernandes
Arranjos: Cristóvão Ferreira 
Instrumentos à solta
Apresentação: Cristóvão Ferreira
Convidado: Roberto Martins (trombone)-parte
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"O dia está a acabar" 
Letra e música: Alda Casqueira Fernandes 
Arranjos: Cristóvao Ferreira e Alda Fernandes


