
Guião Semanal (semana 35) | 7 a 11 de junho 2021 

Segunda-feira | 07/06/2021  
Episódio 162 

Terça-feira | 08/06/2021 
Episódio 163 

Quarta-feira | 09/06/2021 
Episódio 164 

Quinta-feira | 10/06/2021 Sexta-feira | 11/06/2021 
Episódio 165 

“Os ananases reis com coroa e tudo” 
  
- Agenda do dia - Hora do Conto  
- Jogo "Ouvir e Compreender " 
- Jogo dos Significados  
- Ciclo da Cultura do ananás  
- Jogo das Rimas  
- Árvore das Palavras 

¿filo… museando? 
 
A Alegria, a Desconsertante e a Repórter-Lupa 
viajam no autocarro “bicho carpinteiro” com um 
bilhete que diz “viagem ao tempo”. ¿para onde 
viajarão? ¿a um museu? ¿a Maniápolis, agora 
transformada num lugar que lembra? ¿de que 
tempo se faz um museu? ¿será que é bom viver 
num quadro? ¿será que o cabelo é arte e o 
pensar enrola-se no cabelo? ¿será que o tempo 
fala? ¿o que é que tu achas? 

"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. 

Adicionam-se e subtraem-se números naturais até 
100 na tabela do 100 e com recurso a teias de 
cálculo. 

“Aprender com arte!” 
 
Hoje, o Redinhas traz-te Kidmons, uma aplicação 
de que te podes servir para desenhar, colorir, 
inserir sons e jogar. Explora o site desta 
ferramenta e mãos à obra! Vais ver a tua 
criatividade a emergir, certamente! 

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

Mede-se a massa por comparação direta e por 
comparação indireta, recorrendo a unidades de 
medida não convencionais. Utiliza-se o 
quilograma como unidade de massa padrão. 

Momento semanal de resolução de 
problemas 

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

Mede-se o tempo em minutos e segundos e em 
horas e minutos. Adicionam-se e subtraem-se 
medidas de tempo. 

Momento semanal de resolução de 
problemas 

Resolvem-se problemas envolvendo raciocínio 
proporcional. Apresentam-se investigações com 
números. 

Apresentação: Cristóvão Ferreira 
Convidado: Ana Paula Andrade (Piano) – 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/ 

1.º ANO 2.º ANO 4.º ANO 

Jogos e Rotinas 

Explora-se a rotina “Percurso mistério”, em que 
se aplicam leituras de números e teias de cálculo 
da adição e da subtração. Apresenta-se a rotina 
“Círculos das frações”, em que se explora o 
conceito de fração como relação parte-todo. 

Jogos e Rotinas 

Apresenta-se uma situação problemática que 
permite aplicar os algoritmos da adição, da 
subtração e da divisão. 

Feriado 


