
Guião Semanal (semana 23) | 1 a 5 de março 2021

Segunda-feira | 01/03/2021 
Episódio 104

Terça-feira | 02/03/2021
Episódio 105

Quarta-feira | 03/03/2021
Episódio 106

Quinta-feira | 04/03/2021
Episódio 107

Sexta-feira | 05/03/2021
Episódio 108

“Vamos contar um segredo” 

- Agenda do dia
- Hora do conto
- Jogo Ouvir e Compreender
- Um ou mais do que um 
- Jogo das Rimas
- Jogo da sílaba inicial
- Pedacinho a pedacinho
- Expressão Plástica
- Momento de Matemática

¿filo… descombros?

Após a passagem do filofinório, a Voz-Tim, a
Repórter-Ecos, a Repórter-Lupa e a Menina dos
Tempos encontram-se nos descombros do
tornado refinado. ¿o que acontece quando
somos atravessadas por um acontecimento?
¿que experiências inesquecíveis tomam conta
das personagens do ¿filo...quÊ?.

"Boa tarde" – Letra e música de Alda Casqueira
Fernandes, com arranjos de Cristóvão Ferreira.

"A rua das formas“ – Letra e música de Alda
Fernandes, com arranjos de Cristóvão Ferreira.

"O dia está a acabar“ – Letra e música de Alda
Casqueira Fernandes, com arranjos de Cristóvão
Ferreira e Alda Casqueira Fernandes.

Exploram-se igualdades envolvendo adições e
subtrações com números até 20. Aplicam-se os
factos básicos da adição e da subtração, com
recurso ao triângulo da adição e da subtração.

“Mensageiro interplanetário”

Hoje, o Redinhas ajuda-te a perceber que deves
guardar com segurança os teus dados pessoais e
que não os deves ceder a ninguém. Também
sugere que visites novamente a plataforma
REDA, para conheceres o recurso-vídeo “Paxi e a
nossa Lua: fases e eclipses”, que te faz descobrir
curiosidades sobre a Lua. Outra sugestão do
Redinhas é o site ESA Kids, onde podes ver o
vídeo referido atrás e tens acesso a muito jogos
divertidos, para aprenderes mais.

"Boa tarde“ – Letra e música de Alda Casqueira
Fernandes, com arranjos de Cristóvão Ferreira.

Identificam-se décimos, centésimos e milésimos
em modelos geométricos. Exploram-se diversas
frações unitárias.

Momento semanal de resolução de 
problemas

Resolvem-se problemas de comparação com
contexto multiplicativo (envolvendo operadores
multiplicativos e partitivos).

Explora-se a divisão inteira com resto diferente
de zero. Identificam-se os múltiplos e divisores
de um número natural. Aplica-se o algoritmo da
divisão inteira com resto diferente de zero.

Resolvem-se problemas até dois passos
envolvendo unidades de medida.

Multiplicam-se dízimas finitas por números
naturais, recorrendo ao algoritmo. Dividem-se
dízimas finitas por números naturais, recorrendo
ao algoritmo. Aplica-se o algoritmo da divisão
com decomposição.

Momento semanal de resolução de 
problemas

Resolvem-se problemas envolvendo o algoritmo
da divisão com divisor de dois algarismos
aplicado a números naturais.

Apresentação: Cristóvão Ferreira
Convidado: Carlos Mendes (Saxofone) – parte
2/3.

"O dia está a acabar“ – Letra e música de Alda
Casqueira Fernandes, com arranjos de Cristóvão
Ferreira e Alda Casqueira Fernandes.

Instrumentos à Solta

RTP Açores – 16h30 | https://edu.azores.gov.pt/ensino_a_distancia/

Momento semanal de resolução de 
problemas

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO

Jogos e Rotinas

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

“Resolver a situação problemática” – Letra e
música de Alda Casqueira Fernandes.


