
Guião Semanal (semana 22) | 22 a 26 de fevereiro 2021

Segunda-feira | 22/02/2021 
Episódio 99

Terça-feira | 23/02/2021
Episódio 100

Quarta-feira | 24/02/2021
Episódio 101

Quinta-feira | 25/02/2021
Episódio 102

Sexta-feira | 26/02/2021
Episódio 103

“A festa da Estrela Alegria”

- Agenda do dia
- Hora do conto
- Jogo Ouvir e Compreender
- Jogo dos Significados
- Conhecimento do mundo
- Jogo das Rimas
- À descoberta do som intermédio
- Árvore das palavras

¿filo…tornado?

A viagem da Alegria, da Des-consertante, da
Errante e da Repórter-Lupa, conduzida a partir
do volante-falante das infâncias, tornou-se num
vaivém! Não um vaivém espacial, mas um
vaivém temporal. ¿O que acontece quando um
relógio se torna num Pião dos Tempos? ¿É
possível o perguntar se tornar num perguntar-
se? ¿E se um tornado refinado atravessar as
nossas personagens?

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

"Canção dos dias da semana“ – 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 as estratégias de cálculo “adicionar
fazendo 10” e “decompor e subtrair à dezena”.

"Como não ser viral “

Desta vez, o Redinhas mostra como são
importantes as nossas tomadas de decisão
quando navegamos na internet. É que podemos
entrar num caminho em que não há volta a dar…
No final, aconselha-te a leitura de várias tiras de
Banda Desenhada no site da SeguraNet. É uma
leitura incontornável para quem pretende
navegar sem perigos no mundo da internet.

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

Aplica-se o conceito de fração na representação
da porção de um todo dividido em partes iguais.
Identificam-se meios, terços, quartos e quintos
em modelos geométricos. Completa-se o todo.

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

“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).

Divide-se, sem e com decomposição, um
número de dois algarismos por um número de
um algarismo, recorrendo a esquemas todo-
partes, ao quadro de valor posicional com os
círculos de valor posicional e ao algoritmo.

Resolvem-se problemas de dois passos
envolvendo as quatro operações.

Multiplicam-se dízimas finitas por 10, 100 e
1000. Multiplicam-se dízimas finitas por um
múltiplo de 10, 100 ou 1000. Dividem-se dízimas
finitas por 10, 100 e 1000. Dividem-se dízimas
finitas por um múltiplo de 10, 100 ou 1000.

Explora-se um jogo de comparação de frações,
com o mesmo numerador ou com o mesmo
denominador. O jogo denomina-se “A guerra
das frações” e está disponível no livro
“CartoMat: Vamos jogar e dar cartas em
Matemática”.

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
1/3.

"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

Jogos e Rotinas

Identificam-se padrões de repetição e de
crescimento em sequências de objetos e figuras.

Jogos e Rotinas

Explora-se um jogo de incentivo à memorização
das tabuadas, “Adivinha o fator”, disponível no
livro “CartoMat: Vamos jogar e dar cartas em
Matemática”.

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


