
Guião Semanal (semana 27) | 12 a 16 de abril 2021

Segunda-feira | 12/04/2021 
Episódio 124

Terça-feira | 13/04/2021
Episódio 125

Quarta-feira | 14/04/2021
Episódio 126

Quinta-feira | 15/04/2021
Episódio 127

Sexta-feira | 16/04/2021
Episódio 128

“Ciclo do mel” 

- Agenda do dia

- Hora do conto

- Jogo Ouvir e Compreender

- Curiosidades sobre as abelhas

¿filo... em pulgas?

A voz-off do ¿filo… quÊ? fica em pulgas com uma
conversa dos conselheiros. Decide partilhar o
seu entusiasmo com a equipa de redação do
noticiário... e envia-lhes misteriosos
CONV... ¿mas serão “conv”... de convite? ¿de
conversa? ¿de convívio? ¿de convocação?

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

“Eu quero subir ao arco-íris“ – 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.

Aplicam-se estratégias de cálculo para a adição e a
subtração de números naturais até 40: adicionar
separando as dezenas/decompor e subtrair às
unidades e adicionar compondo uma nova
dezena/decompor e subtrair às dezenas.
Exploram-se adições com três parcelas, compondo
uma dezena.

“A borracha que detestava apagar”

O Redinhas apresenta-te uma história engraçada,
que foi escrita por si. Depois, vai dizer-te como
passou o texto para um formato digital, utilizando
o Microsoft Word, que é muito útil para se
escrever diferentes tipos de texto num
computador, num tablet ou num smartphone.
Assim, aprenderás como poderás ir melhorando a
tua escrita e aprimorando a tua criatividade…

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

Relacionam-se as partes do dia com as horas.
Contam-se horas, meias horas e quartos de
hora. Mede-se o tempo em horas e minutos.

Momento semanal de resolução de 
problemas

Resolvem-se problemas de dois passos
envolvendo situações de comparação com
contexto aditivo.

Representam-se décimos por dízimas finitas.
Explora-se o valor posicional dos algarismos que
compõem uma dízima.

Resolvem-se problemas de três passos
envolvendo as quatro operações

Determina-se o perímetro de um retângulo,
quadrado ou não quadrado. Determina-se o
perímetro de um polígono por comparação com
um retângulo, 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 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

Exploram-se percursos/itinerários nas tabelas
das centenas.

Jogos e Rotinas

Explora-se uma situação problemática em que
se aplica o algoritmo da divisão, sendo o
dividendo uma dízima finita, o divisor um
número natural com dois algarismos e o resto
diferente de zero. Compara-se a natureza do
quociente e do resto com a do dividendo.

Jogos e Rotinas

Exploram-se histórias de aplicação do algoritmo
da divisão.


