
      
                                                                                                                                                                        

 

E@D                                                                                                                 Ano de escolaridade: 1º ano 

Planificação semanal de: 8 a 12 de fevereiro 

Dia/hor
as 

 
Dia da semana/ atividade 

8 /02 Segunda-feira 
 

9:00/ 
9:45 

 
Português 

 
Acolhimento;  
Explicação do Teams: como entrar, os ícones…  
Explicação e exploração das regras; (visualizar o vídeo das regras) 
  
Dar tempo para escrever rotina diária: data, nome… 
 

10:00/ 
10:45 

Matemática 
 
Revisões da matéria 
Ordem dos números; 
https://www.youtube.com/watch?v=yuhBmepXan4&list=PLM8Wh9Lc7O22ZjJ1AyZZ84qgltRngZYy
Y&index=28  
- Escrever os números de 10 a 15 por extenso. Os alunos poderão consultar a tabela que 
destacamos do livro de matemática. 
 
 

10:45/ 
11:30 

 
Expressões 
Construção de coroas com material reciclado.  
 

11:45/ 
12:30 

Apoio ao estudo / Português 
 
História do Rei “Vai Nu” 
https://www.youtube.com/watch?v=Ygf6Eu6huyU 
 
Feminino e masculino (clicar nos links abaixo ou copiar e colar no Google para ver e 

realizar as atividades)  

https://app.escolavirtual.pt/lms/playerguest/player/14038358/lesson  

- Livro de português realizar as páginas 70 e 71.  

https://auladigital.leya.com/share/969ea98e-ff5c-4978-87db-de51a9e6568f  

- Realiza as seguintes atividades:  

https://auladigital.leya.com/share/d90c8274-6b04-42a5-8032-ca47ae76878e  

- Livro de fichas de português (ficha 16 página 24). O aluno deverá ler e gravar a leitura 

das palavras escritas a verde do exercício 2,3 e 4. Enviar a leitura por Watssap.  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yuhBmepXan4&list=PLM8Wh9Lc7O22ZjJ1AyZZ84qgltRngZYyY&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=yuhBmepXan4&list=PLM8Wh9Lc7O22ZjJ1AyZZ84qgltRngZYyY&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=Ygf6Eu6huyU
https://app.escolavirtual.pt/lms/playerguest/player/14038358/lesson
https://auladigital.leya.com/share/969ea98e-ff5c-4978-87db-de51a9e6568f
https://auladigital.leya.com/share/d90c8274-6b04-42a5-8032-ca47ae76878e


 

9 /02 Terça-feira 
 

9:00/ 
9:45 

Português 
 
Revisºoes das consoantes dadas e inicio da letra “r” 
 

https://estudoemcasa.dge.mec.pt/2020-2021/1o/portugues/15  

 

Ler e gravar a leitura das seguintes frases depois copia-as no teu caderno. Faz o 

desenho de cada frase 

 É o novelo da mãe e da tia. 

 O pai vai no navio. 

 A nota é do mágico. 

 A noiva e o noivo vão à lua. 

 
 
 

10:00/ 
 10:45 

Matemática 
 

- Escrever no caderno os números por extenso de 15 a 20. 

Número 15 – escola virtual 

https://app.escolavirtual.pt/lms/playerguest/player/14031334/lesson  

Número 16   

https://app.escolavirtual.pt/lms/playerguest/player/14031362/lesson  

-Recentemente começou o mês de Fevereiro, segundo mês do ano. Este mês é o mais 

pequeno do ano. O mês de Fevereiro tem 28 dias, mas cada 4 anos tem 29 dias. Quando 

acontece dizemos que é um ano bissexto.  

Vê o vídeo clicando no link abaixo: 

https://youtu.be/Syzjr30eu3k 

- Realizar a ficha 19 no caderno de fichas de matemática página 39 e 40. 

10:45/ 
11:30 

Estudo do Meio 
 

- Ver o vídeo seguinte: “O que acontece aos objetos quando ficam em contacto com a 

https://estudoemcasa.dge.mec.pt/2020-2021/1o/portugues/15
https://app.escolavirtual.pt/lms/playerguest/player/14031334/lesson
https://app.escolavirtual.pt/lms/playerguest/player/14031362/lesson
https://youtu.be/Syzjr30eu3k


água?” cilca no link abaixo 

https://auladigital.leya.com/share/6e9cf8b4-c0f9-485c-a42c-a625e30abcfc 

- Atividade no manual de estudo do meio página 53 

 

11:45/ 
12:30 

Expressões 
 
Continuação da Coroa  

 quarta-feira 
9:00/ 
9:45 

Português 

- Escrever a data no caderno e reconhecer o dia de hoje. 

- Clica no link abaixo vê apresentação e faz as atividades sugeridas 

Consoante r/R  

https://app.escolavirtual.pt/lms/playerguest/player/14037971/lesson 

- aula digital. Poema da letra r. 

https://auladigital.leya.com/share/8dd909fe-a636-4bbb-bf99-d99210d88ef2 

- realiza as páginas 72 e 73 do manual de português. 

- no caderno de duas linhas desenha uma página do r minúsculo. ( poderás ir fazendo ao 

longo da semana) 

- No caderno de argolas escreve e copia a letra     r   e as sílabas       ra, re, ri, ro, ru 

10:00/ 
10:45 

Matemática 
 

Vê e realiza as atividades dos seguintes números: 

 Escola virtual  

Número 17 

https://app.escolavirtual.pt/lms/playerguest/player/14031369/lesson 

Número 18 

https://app.escolavirtual.pt/lms/playerguest/player/14031376/lesson 

Número 19 

https://app.escolavirtual.pt/lms/playerguest/player/14031384/lesson 

10:45/ 
11:30 

Expressões 
 
Números a contar:  
https://www.youtube.com/watch?v=4dvvoVsu-HQ 
 

11:45/ 
12:30 

Apoio ao estudo / Português 
 
Trabalhos de reforço 
 

https://auladigital.leya.com/share/6e9cf8b4-c0f9-485c-a42c-a625e30abcfc
https://app.escolavirtual.pt/lms/playerguest/player/14037971/lesson
https://auladigital.leya.com/share/8dd909fe-a636-4bbb-bf99-d99210d88ef2
https://app.escolavirtual.pt/lms/playerguest/player/14031369/lesson
https://app.escolavirtual.pt/lms/playerguest/player/14031376/lesson
https://app.escolavirtual.pt/lms/playerguest/player/14031384/lesson
https://www.youtube.com/watch?v=4dvvoVsu-HQ


 quinta-feira 
9:00/ 
9:45 

Português 
 

- Realizar as atividades no manual de português página 74 e 75 

- Caderno de treino de português realizar a página 15. 

10:00/ 
10:45 

Matemática 
 

Aula digital: a subtração 

https://auladigital.leya.com/share/74f12b30-89b7-41ee-b6c1-0c7b01f96ba7 

- realizar as atividades no manual de matemática página 106, 107 

10:45/1
1:30 

Estudo do Meio 
 

- Ver o vídeo seguinte: resumo. Clica no link abaixo 

https://auladigital.leya.com/share/40ba0abd-ef96-4a22-ba3c-a55daf9e4e46 

- Atividade no manual de estudo do Meio página 54 e 55 

11:45/1
2:30 

Expressões 
 
Desenhar com números  
https://www.youtube.com/watch?v=EK4AieSI-c0  

 sexta-feira 
9:00/ 
9:45 

Português 
 

- Realizar as atividades no manual de português nas  página 76 e 77 

- Caderno de fichas de português , realizar a ficha 17 (página 25 e 26 

10:00/ 
10:45 

Matemática 
 

- Caderno de fichas de matemática (ficha 21 página 43 e 44) 

10:45/ 
11:30 

Estudo do Meio/ Expressões 
 
Tipos de casas 
https://estudoemcasa.dge.mec.pt/2020-2021/1o/estudo-do-meio-e-cidadania-e-desenvolvimento/14 
 
Desenhar a casa ideal 
 

11:45/ 
12:30 

Apoio ao estudo /Matemática 
 
Esclarecimento de dúvidas; 
 
Assembleia de turma 
 

 

https://auladigital.leya.com/share/74f12b30-89b7-41ee-b6c1-0c7b01f96ba7
https://auladigital.leya.com/share/40ba0abd-ef96-4a22-ba3c-a55daf9e4e46
https://www.youtube.com/watch?v=EK4AieSI-c0
https://estudoemcasa.dge.mec.pt/2020-2021/1o/estudo-do-meio-e-cidadania-e-desenvolvimento/14

