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Fazem-se contagens com números naturais até 
100. Exploram-se diferentes formas de 
representação dos números. Compõem-se e 
decompõem-se números. Exploram-se as dez 
linhas da tabela do 100. Comparam-se e também 
se ordenam números naturais até 10. 

“Vamos fazer um vídeo?” 
 
Hoje, o Redinhas ensina-te a fazer vídeos 
divertidos, mas em que aprendes muito e 
desenvolves a tua criatividade, recorrendo à app 
Biteable. Depois, desafia-te a criares uma história 
e a contá-la em filme, através da aplicação que 
acabaste de conhecer. Experimenta! É fantástico! 

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

Determina-se o perímetro de um polígono. 
Mede-se a área de um polígono decomposto em 
partes geometricamente iguais tomadas como 
unidade de área. Identificam-se polígonos 
equivalentes como sendo polígonos com a 
mesma área. 

Momento semanal de resolução de 
problemas 

Resolvem-se problemas de dois passos 
envolvendo a multiplicação e a divisão. 

Mede-se o tempo em minutos e segundos. 
Efetuam-se conversões de medidas de tempo 
(entre leituras simples e mistas). Exploram-se 
intervalos de tempo. 

Resolvem-se problemas envolvendo outras 
estratégias: “Faz uma tabela, desenho ou 
diagrama”. 

Identifica-se o mínimo, o máximo e a amplitude 
de um conjunto de dados de natureza 
quantitativa. Representam-se conjuntos de 
dados em diagramas de caule-e-folhas. 
Interpretam-se diagramas de caule-e-folhas. 
Identificam-se acontecimentos certos, muito 
prováveis, pouco prováveis e impossíveis. 

Momento semanal de resolução de 
problemas 

Resolvem-se problemas envolvendo outras 
estratégias: “Faz um desenho ou diagrama”, 
“Faz várias tentativas” ou “Descobre um 
padrão”. 

Apresentação: Cristóvão Ferreira 
Convidado: Filipe Tomás (Fagote) – 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 a rotina “Quem tem?”, de estímulo 
ao desenvolvimento do sentido de número. 

Jogos e Rotinas 

Apresenta-se uma situação problemática que 
permite aplicar os algoritmos das quatro 
operações. 

O Triângulo da Adição e da Subtração, por Alda 
Casqueira Fernandes 

Feriado Regional 


