
 

           Planificação semanal 2 ºano                                                           semana de: 22 a 26 de fevereiro   

 

 
 
 

 2ªfeira 22-02 3ªfeira 23-02 4ªfeira 24-02 5ªfeira 25-02 6ªfeira 26-02 

9h00-9h45 

ESTUDO DO MEIO 
- Abertura do dia no caderno; 
- Novidades; 
Plantas espontâneas e cultivadas  
https://www.youtube.com/watch
?v=ZMC9cHHBlTU 
 
- Resolução das páginas 80 e 81 
do manual de Estudo do Meio. 

MATEMÁTICA 
- Abertura o dia no 
caderno. 
- Correção dos 
trabalhos para casa; 
- Os números até ao 
699 – resolução da 
página 86 do manual. 

ESTUDO DO MEIO 
- Abertura do dia no caderno. 
- As partes que constituem a da planta:  
https://app.escolavirtual.pt/lms/playertea
cher/resource/1047278/E?se=&seType=&c
oId=2783915&bkid=19034271 
Funções das partes das plantas: 
https://app.escolavirtual.pt/lms/playertea
cher/resource/1045012/E?se=&seType=&c
oId=2783915&bLkL=1 
- Desenho de planta no caderno com 
identificação das partes da planta. 

MATEMÁTICA 
- Abertura do dia no caderno. 
- Os Polígonos – filme sobre linhas poligonais e 
não poligonais: 
https://app.escolavirtual.pt/lms/playerteacher
/resource/1046394/E?se=&seType=&coId=27
81982&bkid=19034024 
Classificação de polígonos: 

polígonos.pptx 

- Abertura do dia no 
caderno. 

- Estratégias de 
cálculo: resolução da 
página 85 do manual 
de matemática. 
 

 
 

PORTUGUÊS 
- Abertura do dia no caderno; 

-Texto narrativo: PowerPoint 

texto narrativo.pptx 

 

- Resolução de tarefas 
da aula de matemática 
– página 87 do manual 
de matemática. 

 - Resolução de tarefas da aula de Estudo 
do Meio – páginas 82 e 83 do manual 

- Resolução das páginas 88 e 89 do manual de 
matemática. 

PORTUGUÊS / 
MATEMÁTICA 

- Já pratico: resolução 
em conjunto das 
páginas 101 e 102 do 
manual de português. 

10h30–11h00 INTERVALO 

11h00-11h45 

- Resolução de tarefas da aula de 
Português – manual - páginas 97 
 

11h00-11h30 
MATEMÁTICA 

- Desafio matemático: 
https://araquelexplica-
te.pt/desafio-
matematico-a-raquel-
explica-te/ 
 

 

PORTUGUÊS 
 - Revisões de gramática :  
Determinantes artigos: 
https://auladigital.leya.com/share/cb4611
c3-830c-459d-8e0b-dec963d847e4 
Adjetivos: 
https://auladigital.leya.com/share/96aa9cc
4-ac99-4064-9cd9-b649366a98ec 
 

PORTUGUÊS 
Hora do Conto “Grufalão”: 
https://www.rtp.pt/play/zigzag/p5707/grufala
o 
Quizz: 
https://wordwall.net/resource/2574159/grufa
l%C3%A3 

11h00-11h20 
ESTUDO DO MEIO 

- Consolidação da 
unidade “Plantas”: 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=A2wclwfh-
Fc&t=4s 
 
(Páginas do manual 84 e 
85.) 

11h45-12h30 

EXPRESSÕES 
- Expressão Musical 

EXPRESSÕES 
 - Atividade Física e 
Desportiva 
 

(APOIO AO ESTUDO) 
- Apoio a alunos com mais dificuldades. 
Restante turma: 
- Resolução de ficha de revisões de 
gramática – Ficha 1 (em anexo) 

(APOIO AO ESTUDO) 
- Apoio a alunos com mais dificuldades. 
Restante turma: 
- Ilustração da história ouvida na Hora do 
Conto. 

11h30 – 12h15 
EXPRESSÕES 

- Assembleia de 
Turma. 
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 TRABALHO AUTÓNOMO 

14h00-15h30 MATEMÁTICA 
 

- Resolução da Ficha 19 no caderno de 
atividades de matemática – página 25 

PORTUGUÊS 
- Leitura e interpretação 
do texto “A lua de 
janeiro”- manual de 
português - páginas 98 e 
99. 

ESTUDO DO MEIO 
- Resolução das fichas 22 e 
23 no caderno de atividades 
de estudo do meio - páginas 
28 e 29 

PORTUGUÊS 
- Resolução da ficha 2 sobre a Hora do 
Conto (em anexo) 

MATEMATICA 
- Resolução da Ficha 20 
do caderno de 
atividades de 
matemática – página 26 

                                   Planificação nº19 
Observações: A planificação diária é ajustada ao ritmo e características da turma, tendo em conta a interdisciplinaridade dos conteúdos e o perfil individual do aluno. Os 

temas da área de Cidadania e Desenvolvimento são trabalhados de forma transversal nas restantes áreas curriculares. A planificação pode sofrer alterações. 


