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

Segunda-feira | 22/03/2021 
Episódio 119

Terça-feira | 23/03/2021
Episódio 120

Quarta-feira | 24/03/2021
Episódio 121

Quinta-feira | 25/03/2021
Episódio 122

Sexta-feira | 26/03/2021
Episódio 123

“As profissões dos coelhinhos” 

- Agenda do dia
- Curiosidades sobre a Páscoa
- Hora do conto
- Jogo Ouvir e Compreender
- Jogo dos significados
- Jogo das Rimas
- Momento de Matemática
- Pedacinho a pedacinho
- Expressão Plástica

¿filo... movimentos?

O achamento do mergulho de cachalote lançou
o filo...quÊ? num tempo oportuno e, em mais
uma edição do noticiário, as nossas personagens
andam contraventos e contratempos. ¿será que
a oportunidade é uma experiência do tempo?
¿já tentaram apanhar alguém com asas nos pés?
¿que movimentos nos permitem ir mais longe
no pensamento?

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

"Ovinhos de chocolate" – 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 diferentes formas de representação
dos números naturais até 40. Comparam-se
conjuntos. Comparam-se e ordenam-se números
naturais até 40. Exploram-se sequências com
números naturais até 40.

“Estudar com a Net”

Hoje, vais aprender a aprender usando a internet,
porque navegar online é muito mais do que jogar,
falar com amigos e ver filmes ou séries… A internet
é uma verdadeira fonte de conhecimento! Mas é
preciso encontrar as informações corretas. Por
isso, deves consultar páginas com fontes fiáveis,
como, por exemplo, a da Khan Academy ou a da
REDA, que já conheces. Como sempre, o Redinhas
vai sugerir-te atividades que te trarão mais e
melhores aprendizagens.

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

Roda-se em voltas, meias voltas e quartos de
volta. Exploram-se percursos/itinerários em
grelhas quadriculadas.

Momento semanal de resolução de 
problemas

Resolvem-se problemas de dois passos
envolvendo adições e/ou subtrações.

Reconhecem-se direções horizontais e verticais.
Identificam-se retas e segmentos de reta
paralelos e perpendiculares. Exploram-se
percursos/itinerários com segmentos de reta
paralelos e perpendiculares em grelhas
quadriculadas. Identificam-se superfícies
esféricas, esferas, circunferências e círculos.
Aplicam-se os termos centro, raio e diâmetro.

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

Determina-se o perímetro de um polígono
representado numa grelha quadriculada,
analisando o contributo para a fronteira dos
lados das quadrículas que o compõem.
Determina-se o perímetro de um polígono por
comparação com outro, observando os recortes
que os distinguem.

Momento semanal de resolução de 
problemas

Resolvem-se problemas envolvendo perímetros
e áreas.

Apresentação: Cristóvão Ferreira
Convidado: Lívio Dias (Oboé) – 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

Explora-se um gráfico de pontos em que se
considera a metade do símbolo utilizado.
Apresenta-se a rotina “Cartão de cidadão da
lagarta das frações”.

Jogos e Rotinas

Apresenta-se uma rotina de aplicação dos
algoritmos da adição e da subtração com
dízimas finitas.


