
Guião Semanal (semana 20) | 08 a 12 de fevereiro 2021

Segunda-feira | 08/02/2021 
Episódio 92

Terça-feira | 09/02/2021
Episódio 93

Quarta-feira | 10/02/2021
Episódio 94

Quinta-feira | 11/02/2021
Episódio 95

Sexta-feira | 12/02/2021
Episódio 96

“O Carnaval da Carlota”

- Agenda do dia
- Curiosidades sobre o Carnaval
- Hora do conto
- Jogo Ouvir e Compreender
- Jogo dos Significados
- Jogo das Rimas
- Expressão Plástica

¿filo… quiosque?

Continuam as aventuras no
irrequieto Aeroporto de Maniápolis! A
Repórter-Lupa e a Des-consertante deambulam
entre ideias, perguntas e um café com sabor a
jogo. No quiosque, há uma voz narradora com
muita paciência e frases que perdem o sentido.
Existem também portas-perguntas de
embarque: ¿how would the world be different if
children could vote? ¿toda a pergunta tem um
ponto de interrogação?

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

"O palhaço“ – Letra (popular), 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.

Identificam-se sólidos geométricos e figuras
planas.

"Netiqueta“

Neste episódio, o Redinhas dá-te a conhecer
regras de comportamento a ter em conta
quando acedemos à internet. É uma questão de
Netiqueta.
Para saberes o que significa esta palavra, o
Redinhas aconselha-te a consultares a Infopédia,
que disponibiliza vários dicionários online.
Depois, também te dá a conhecer um jogo sobre
erros ortográficos e que ajuda a aprender
palavras novas.

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

Reconhece-se que o produto de qualquer
número por 1 é igual a esse número. Reconhece-
-se que o produto de qualquer número por 0 é
igual a 0. Aplica-se o sentido combinatório da
multiplicação.

Apresenta-se uma rotina de estímulo à
memorização das tabuadas com recurso aos
círculos das tabuadas e a um dado de dez faces
numeradas de 1 a 10 (uma adaptação do dado
de valor posicional das unidades, substituindo 0
por 10).

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

Momento semanal de resolução de 
problemas

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

Multiplica-se um número de um algarismo por
um número de dois algarismos recorrendo ao
quadro de valor posicional e aos círculos de
valor posicional, ao esquema da multiplicação e
ao algoritmo.

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

Identificam-se retas concorrentes e retas
paralelas. Classificam-se os triângulos quanto às
medidas de comprimento dos seus lados.
Reconhece-se que todos os ângulos internos de
um retângulo são retos. Identificam-se
polígonos regulares. Identificam-se e
constroem-se pavimentações do plano.

Apresenta-se uma rotina de exploração da
posição de polígonos recorrendo a coordenadas
em grelhas quadriculadas.

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

Momento semanal de resolução de 
problemas

Resolvem-se problemas até quatro passos
envolvendo dízimas finitas.

Apresentação: Cristóvão Ferreira
Convidado: Roberto Martins (trombone) - parte
3/3.

"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

Jogos e Rotinas Jogos e Rotinas

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO


