
ENSINO À DISTÂNCIA 

ANO LETIVO 2020/2021 

PLANO DE TRABALHO SEMANAL 
 

 
SEMANA DE IMPLEMENTAÇÃO   ANO / Turma 

22 a 26 de fevereiro de 2021 
   
   

                         1º ano 

“O segmento de reta” 

https://www.youtube.com/watch?v=8kXQd3T60xg&t=23s                “Educação Física” 

https://www.youtube.com/watch?v=LJDA60_EMOM                          “Educação /artística” 

                       https://www.youtube.com/watch?v=jwnGKttyMzk&t=29s&ab_channel=cozyandwarm                   “As figuras planas” 

https://www.youtube.com/watch?v=RsJv2bVexTg  
 

Nota: As tarefas de cada turma serão enviadas pelos professores titulares para os emails dos encarregados de educação/pais. No plano de cada turma também 

constará a calendarização das aulas síncronas. Os trabalhos deverão ser enviados para o email da professora até ao final da semana! Obrigada. 

2ª Feira – 22/02 3.ª Feira - 23/02 4.ª Feira - 24/02 5.ª Feira - 25/02 6.ª Feira – 26/02 

#EstudoEmCasa 
  

Visionamento e participação na 
aula da RTP Memória. 

 
 

Matemática 
 
Geometria e Medida 
 
- Recursos: 
Vê atentamente o vídeo sobre 
o segmento de reta (o link 
encontra-se em baixo); 
 
Exercícios de aplicação. 
 

 
Português 

 
Oralidade / Leitura e escrita  
  
- Recursos:  
 
Exercícios de aplicação 

#EstudoEmCasa 
  

Visionamento e participação na aula 
da RTP Memória. 

 
Educação Física 

Vê atentamente o vídeo que 
envio, de yoga para crianças. 
Diverte-te! (o link encontra-se 
em baixo). 
 
 
 
 

Matemática 
 

Geometria e Medida 
 
- Recursos:  
Vê atentamente o vídeo sobre 
superfícies planas (o link 
encontra-se em baixo); 
 
Exercícios de aplicação. 

#EstudoEmCasa 
 
Visionamento e participação na 
aula da RTP Memória. 

 
 

Estudo Meio 
 

Consolidação de matérias em 
estudo 
 
- Recursos:  
Exercícios de aplicação. 

 
 
 

Português 
 

Oralidade / Leitura e escrita  
 
- Recursos:  
Exercícios de aplicação. 
 

#EstudoEmCasa 
 
Visionamento e participação na 
aula da RTP Memória. 
 

 
Educação /Artística 

Vê atentamente o vídeo que 
envio. Faz um lindo ramo de 
flores, podes colar numa folha! 
(o link encontra-se em baixo). 
 
 
 

Matemática 
 

Geometria e Medida 
 
- Recursos: 
Exercícios de aplicação 
 
 
 
 
 

 

#EstudoEmCasa 
 
Visionamento e participação na 
aula da RTP Memória. 

 
 

Português 
 

Oralidade / Leitura e escrita   
 
- Recursos:  
Exercícios de aplicação. 
 
 
 

Estudo Meio 
 

Conheço a minha escola 
 
- Recursos:  
Exercícios de aplicação. 

https://www.youtube.com/watch?v=8kXQd3T60xg&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=LJDA60_EMOM
https://www.youtube.com/watch?v=jwnGKttyMzk&t=29s&ab_channel=cozyandwarm
https://www.youtube.com/watch?v=RsJv2bVexTg

