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“Ciclo do Pão”  
 
- Agenda do dia  
- Hora do Conto  
- Curiosidades sobre cereais  
- Jogo "Ouvir e compreender"  
- Jogo dos Significados  
- Jogo das Rimas  
- Descobre a sílaba final  
- Momento de Matemática 

¿filo...folga?  
 
Em tempo de pausa, o noticiário do ¿filo… quÊ? 
está de folga. Eis que a Voz-Tim, também a 
Repórter-Ecos, a Menina dos Tempos e a 
Repórter-Lupa resolvem descansar caminhando 
ou, talvez, descaminhando os pensamentos! ¿de 
que formas se pode descansar caminhando? 
¿escutando? ¿pensando? ¿perguntando? 
¿escrevendo? 

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

Fazem-se contagens de 2 em 2, de 5 em 5 e de 10 
em 10. Identificam-se os números pares e os 
números ímpares no contexto dos números 
naturais até 100. 

“Por detrás do jogo” 
 
Desta vez, o Redinhas traz até ti a plataforma 
Scratch, para que possas criar os teus próprios 
jogos ou outras criações. Para isso, vai dar-te 
algumas indicações sobre como utilizares essa 
ferramenta. Também sugere que explores a app 
Lightbot, para aprenderes mais um pouco sobre 
programação. Aventura-te! 
 

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

Comparam-se volumes de objetos imergindo-os 
em líquido contido num recipiente, por 
comparação dos níveis atingidos pelo líquido. 
Mede-se o volume de um poliedro decomposto 
em partes geometricamente iguais, tomadas 
como unidade de volume. Mede-se a 
capacidade por comparação direta e por 
comparação indireta, recorrendo a unidades de 
medida não convencionais. Utiliza-se o litro 
como unidade de capacidade padrão. 

Momento semanal de resolução de 
problemas 

Resolvem-se problemas de um ou dois passos 
envolvendo medidas de comprimento. 

Interpretam-se gráficos de barras e gráficos 
circulares. 

Momento semanal de resolução de 
problemas 

Resolvem-se problemas envolvendo outras 
estratégias: “Faz várias tentativas”, “Trabalha do 
fim para o princípio” ou “Faz uma tabela”. 

Apresentação: Cristóvão Ferreira 
Convidado: Ana Paula Andrade (Piano) – parte 
1/3. 
 
"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/ 

1.º ANO 2.º ANO 4.º ANO 

Jogos e Rotinas 

Explora-se a rotina “Nuvens de cálculo”, de 
estímulo ao desenvolvimento do cálculo mental. 

Jogos e Rotinas 

Apresenta-se a rotina “Desafios com perímetros 
e áreas”, em que se exploram polígonos com a 
mesma área e perímetro diferente e polígonos 
com o mesmo perímetro e área diferente. 

Apresenta-se uma rotina de exploração de 
diferentes formas de representação de números 
até 100, recorrendo aos dados de valor posicional, 
ao dispositivo de algarismos móveis e a materiais 
diversificados. 

Jogos e Rotinas 

Feriado 


