
Guião Semanal (semana 17)
18 a 22 de janeiro

Episódio 77
segunda-feira - 18/01/2021

Episódio 78
terça-feira - 19/01/2021

Episódio 79
quarta-feira -20/01/2020

Episódio 80
quinta-feira - 21/01/2021

Episódio 81
sexta-feira - 22/01/2021

“Vamos à caça do urso” 
 
- Agenda do dia
- Hora do conto
- Jogo Ouvir e Compreender
- Jogo dos Significados
- Jogo das Rimas
- Momento de Matemática
- Jogo descobrir palavras
- Dinâmica de movimento

Aula do 1.º ano

Comparam-se números naturais até 20, 
recorrendo aos símbolos “>”, “<” e “=”. 
Determina-se o cardinal de um conjunto e 
aplica-se a relação de pertença. 
Ordenam-se números naturais até 20.

Aula do 2.º ano

Exploram-se as tabuadas do 3 e do 4.

Aula do 3.º ano
Mede-se a capacidade em litros e mililitros e 
em quilolitros e litros. Fazem-se conversões 
de medidas de capacidade (entre leituras 
simples e mistas). Conhecem-se as unidades 
de medida de capacidade do Sistema 
Internacional. Comparam-se e ordenam-se 
medidas de capacidade. 
Relacionam-se frações do litro.

Aula do 4.º ano

Adicionam-se e subtraem-se dízimas com 
recurso ao quadro de valor posicional. 
Aplicam-se os algoritmos da adição e da 
subtração com dízimas.

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

Sugere-se a construção de um dispositivo 
de algarismos móveis: os copos de valor 
posicional. Apresenta-se uma rotina do 
“número do dia”, com recurso aos dados 
de valor posicional e aos copos de valor 
posicional.

Jogos e Rotinas

Apresenta-se uma rotina de aplicação do 
algoritmo da adição com composição e do 
algoritmo da subtração com decomposição.

Jogos e Rotinas

Apresenta-se uma rotina de aplicação do 
algoritmo da multiplicação e do algoritmo da 
divisão, envolvendo números naturais (na 
multiplicação ambos os fatores têm dois 
ou mais algarismos e na divisão o divisor 
tem dois algarismos).

¿filo…tons?
A primeira edição do noticiário do ¿filo...quÊ? de 
2021 é um programa de filosofares a partir das 
infâncias e sem fronteiras...cheio de noVIDAdes! A 
Menina dos Tempos volta atrás no tempo para 
mostrar emails antigos cheios de noVIDAde..
¿Poderão as coisas antigas ser novidades? 
¿Afinal, quando é que o ano deixa de ser novo? 
Já a Repórter-Ecos acompanhou mais uma cimeira 
dos conselheiros do ¿filo...quÊ? que, desta vez, 
apanharam bicho carpinteiro e viajaram para Macau.  

Pensa duas vezes

Esta semana, o Redinhas mostra como nem 
tudo pode ser publicado na internet, pois é 
preciso proteger a nossa integridade. 
De seguida, vai levar-te até ao site da REDA, 
onde há uma ligação para vários jogos, 
nomeadamente um muito importante sobre 
este assunto

Momento Semanal de Resolução de 
Problemas

Exploram-se histórias de um passo 
envolvendo a divisão no sentido de partilha 
equitativa. Resolvem-se problemas de um 
passo envolvendo a divisão no sentido de 
partilha equitativa.

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 números naturais.

"Boa tarde" 
Letra e música: Alda Casqueira Fernandes 

"O Floco de Neve"
Adaptado por Alda Casqueira Fernandes
de The Little snowflake" by Theresa Jennings 

"O dia está a acabar" 
Letra e música: Alda Casqueira Fernandes 

"Boa tarde" 
 Letra e música: Alda Casqueira Fernandes 

Instrumentos à solta
Apresentação: Cristóvão Ferreira
Convidado: Gianna di Toni (Guitarra)-parte 3/3

"O dia está a acabar" 
Letra e música: Alda Casqueira Fernandes


