
Guião Semanal (semana 24) | 8 a 12 de março 2021

Segunda-feira | 08/03/2021 
Episódio 109

Terça-feira | 09/03/2021
Episódio 110

Quarta-feira | 10/03/2021
Episódio 111

Quinta-feira | 11/03/2021
Episódio 112

Sexta-feira | 12/03/2021
Episódio 113

“O que aconteceu na festa da Alegria”

- Agenda do dia
- Hora do conto
- Jogo Ouvir e Compreender
- Jogo dos significados
- Jogo das Rimas
- Jogo dos contrários
- Jogo das palavras e das frases

¿filo… a riscar?

Depois da passagem do filofinório, ventos de
outras oportunidades levaram as nossas
personagens de volta a Maniápolis, uma cidade
especial. ¿o que acontecerá numa cidade-
artista? ¿e numa uma cidade-voz? entre as
nossas personagens instalou-se a comichão: será
que as paredes querem riscos? e os corpos
pedem desenhos?.

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

"Coração 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.

Resolvem-se problemas de adição no sentido de
juntar e de subtração no sentido de separar.
Resolvem-se problemas de adição no sentido de
acrescentar e de subtração no sentido de retirar.

“Vamos mudar o penteado”

O Redinhas chama a atenção para o facto de nem
todos jogos e aplicativos serem úteis e seguros. É
que há situações em que é preciso tomar decisões
muito importantes, antes que cometamos erros…
Depois, o Redinhas dá-te a conhecer o Bitmoji,
aplicativo com o qual podes criar o teu avatar,
para teres uma imagem segura na internet.

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

Comparam-se frações com o mesmo
denominador. Representam-se frações unitárias
na reta numérica. Comparam-se frações
unitárias.

Momento semanal de resolução de 
problemas

Exploram-se as diferentes tipologias dos
problemas de comparação com contexto
multiplicativo (problemas com operadores
multiplicativos e partitivos).

Divide-se um número de três algarismos por um
número de um algarismo recorrendo ao quadro
de valor posicional com os círculos de valor
posicional e ao algoritmo. Exploram-se histórias
de aplicação do algoritmo da divisão.

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

Convertem-se medidas de comprimento
envolvendo dízimas finitas (recorre-se ao
quadro de conversões com a técnica do “dedo
deslizante”).

Momento semanal de resolução de 
problemas

Resolvem-se problemas até quatro passos
envolvendo dízimas finitas.

Apresentação: Cristóvão Ferreira
Convidado: Carlos Mendes (Saxofone) – 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

1.º ANO 2.º ANO 3.º ANO 4.º ANO

Jogos e Rotinas

Explora-se o vídeo “A canção do metro”.
Apresenta-se uma rotina de aplicação dos
esquemas de conversão entre leituras mistas e
leituras simples com medidas de comprimento.

Explora-se um jogo para praticar as
decomposições do 10. O jogo denomina-se
“Amigos do 10” e está disponível no livro
“CartoMat: Vamos jogar e dar cartas em
Matemática”.

Jogos e Rotinas
Jogos e Rotinas

Explora-se a rotina “Muros de Cálculo”, com a
aplicação de teias de cálculo da adição e da
subtração.

Jogos e Rotinas

Apresenta-se uma rotina de aplicação do
algoritmo da divisão, sendo o dividendo uma
dízima finita e o divisor um número natural de
dois algarismos.


