
Guião Semanal (semana 29) | 26 a 30 de abril 2021

Segunda-feira | 26/04/2021 
Episódio 134

Terça-feira | 27/04/2021
Episódio 135

Quarta-feira | 28/04/2021
Episódio 136

Quinta-feira | 29/04/2021
Episódio 137

Sexta-feira | 30/04/2021
Episódio 138

“O jogo divertido da Pimpinha”

- Agenda do dia
- Hora do Conto
- Jogo "Ouvir e compreender"
- Jogo dos significados
- Jogo "um ou mais do que um"
- Jogo das Rimas
- À descoberta do som inicial
- Árvore das palavras

¿filo… brincar?

Brincares e brinquedos… ¿pode haver
brinquedos que não brincam? ¿e para brincar
são precisos brinquedos? ¿qualquer coisa pode
ser um brinquedo? a Alegria, a Repórter-Lupa, a
Errante e a Desconsertante brincam com as
perguntas: ¿ou serão as perguntas que brincam
com elas?

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

“Tu és a minha mãe“ – Letra e música de Alda 
Casqueira 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.

Subtrai-se por contagem regressiva (contando
para trás). Resolvem-se problemas aplicando o
sentido de retirar da subtração. Subtrai-se por
contagem continuada (contando para a frente).
Resolvem-se problemas aplicando o sentido de
completar da subtração.

“O sistema solar”

A partir de um vídeo que viu na plataforma REDA,
o Redinhas resolveu fazer uma investigação sobre
o sistema solar, para apresentar informações à sua
turma. Para isso, trabalhou com o PowerPoint.
Neste episódio, o Redinhas vai ensinar-te a
trabalhar com essa ferramenta, que te ajudará a
apoiar as tuas apresentações orais.

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

Identificam-se quadrados, retângulos não
quadrados e losangos não quadrados. Exploram-
-se diagramas de Venn e diagramas de Carroll.

Momento semanal de resolução de 
problemas

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

Decompõem-se dízimas. Localizam-se dízimas na
reta numérica. Explora-se o valor posicional dos
algarismos que compõem uma dízima. Fazem-se
leituras de números representados na forma de
dízima: leitura por ordens, leituras mistas e
leitura corrida.

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

Utilizam-se unidades de medida de área do
Sistema Internacional. Calculam-se áreas de
retângulos. Calculam-se áreas de polígonos por
decomposição e por enquadramento.

Momento semanal de resolução de 
problemas

Resolvem-se problemas envolvendo perímetros 
e áreas.

Apresentação: Cristóvão Ferreira
Convidado: Valter Ponte (Clarinete) – 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 a rotina “Mensagem Secreta”, em
que se aplicam teias de cálculo da adição e da
subtração.

Jogos e Rotinas

Apresenta-se uma rotina de aplicação dos
esquemas de conversão entre leituras mistas e
leituras simples com medidas de capacidade.

Apresenta-se uma rotina de exploração de
diferentes formas de representação de números
até 40, recorrendo aos dados de valor posicional,
ao dispositivo de algarismos móveis e a materiais
diversificados.

Jogos e Rotinas


