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Português 
Escrita 
 
Tarefa:  
- Escrever um pequeno 
texto sobre “ As minhas 
férias” 
 
- Ilustrar as férias 
 
 
Matemática 
Números e operações 
 
Tarefa: 
 
Ficha de exercícios de 
revisão no livro de fichas. 
 

 
 Português 
Oralidade/ leitura e 
escrita 
 
Tarefa: 
Leitura e interpretação de 
um texto do manual. 
 
 
Matemática 
Números e operações 
 
- Fazer o jogo 
 
https://wordwall.net/pt/r
esource/5071304/multipli
ca%C3%A7%C3%A3o-por-
10-100-e-1000 
 
(Pode aceder ao link 
carregando na tecla 
control e com o rato clica 

em cima do link) 
 
 

 

Português 
Pronomes pessoais 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=u8jCWzrm9hg 
(Pode aceder ao link 
carregando na tecla control e 
com o rato clica em cima do 

link) 
 
 
- Fazer o jogo sobre os 
pronomes pessoais abrindo o 
Link 
https://wordwall.net/pt/resour
ce/3366964/pronomes-
pessoais 
(Pode aceder ao link 
carregando na tecla control e 
com o rato clica em cima do 

link) 
 

 
Estudo do Meio 
O Passado Nacional/Aspetos 
físicos do Meio 

 
 

 
 
Estudo do Meio 
O Passado Nacional / Aspetos físicos 
do Meio 
 
Inglês 
Conteúdo programático:  

Food and drinks (Alimentos e 

bebidas). 

Do you like…? Yes, I do. / No, I 

don’t. (Gostas de…? /Sim, 

gosto./Não, não gosto.) 

He/She likes…; He/She doesn´t like… 

(Ele/Ela gosta de…; Ele/Ela não gosta 

de… 

Atividade:  

- Trabalho autónomo do(a) aluno(a). 

- Esclarecimento de dúvidas através 

de e-mail.  

Tarefas: 

• Os alunos visionam dois vídeos: a 

 

Português 
 
Tarefa: 
- Ouvir a história 
 “ O lobo que queria ter 
uma namorada” 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=yp-Zr95GM6w 
 

(Pode aceder ao link 
carregando na tecla 
control e com o rato clica 

em cima do link) 
 
- Ilustrar a parte que mais 
gostaste 
- Escreve uma carta para 
uma pessoa que gostes 
muito, a demonstrar o teu 
afeto por ela. 
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canção “Do you like broccoli ice 

cream?”(Link: 

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

rN3nvhIHUk );  

o vídeo “She He likes _doesn’t like” 

(Link:https://www.youtube.com/wat

ch?v=STMMidLxRR4n  

• Os alunos realizam os exercícios das 

páginas 18 e 22 do Activity Book 

(Caderno de Exercícios) (Anexos 1 e 2) 

e enviam para o e-mail 

al.almeida.ing1c.aeft@gmail.com 

até ao dia 13 de fevereiro de 2021; 

Para apoio nestes exercícios, os 

alunos podem consultar as páginas 30 

e 34 do manual Start. 

• Esclarecimento de dúvidas através 

de e-mail (se for necessário) 

Observações: 

- O cumprimento das tarefas solicitadas semanalmente nas diferentes disciplinas será objeto de avaliação. 

- Os trabalhos realizados pelos alunos devem ser enviados por e-mail para os professores das disciplinas até ao dia 14 de fevereiro. 

- Os alunos não precisam de imprimir as fichas de trabalho e outros materiais publicados na plataforma do Agrupamento. Os alunos poderão escrever as respostas 

dos exercícios propostos numa folha de papel, devidamente identificada com o nome da ficha no início (título). Tiram fotografia do trabalho realizado e enviam 

para o e-mail do(a) professor(a) da disciplina.  

 

 

Moita, 6 de fevereiro de 2021 
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