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Português 
Oralidade/ Leitura e Escrita 

 
Tarefa:  
- Lê o texto “Uma aventura 
na Serra da Estrela" pág. 100 
e 101 do livro 
- Sublinha as palavras difíceis 
e procura o significado no 
dicionário (se não tiveres 
dicionário podes consultar um 
electrónico 
 
https://dicionario.priberam.org/ 

 
Matemática 

Geometria e medida 

 

Tarefa: 

- Realiza uma composição 

geométrica num geoplano 
incluindo os seguintes 
polígonos: 

 
 

Português 
Gramática 

Pronomes e Determinantes 
demonstrativos 

 
Tarefa 
 
https://www.youtube.com/w

atch?v=fY0uajWddyg 

https://www.youtube.com/w

atch?v=VOExU04sDKU 

- Realiza a ficha de exercícios 

no teu caderno 

(Anexo 1) 

 

 

 

 

Português 
Leitura/ Interpretação e 

Gramática 
 
- Realiza a ficha de trabalho 
pág 102 e da pág. 103 do livro 
 
 
 

Estudo do Meio 
O Passado Nacional/Aspetos 

Físicos do Meio 
 
 
 
 
 

 
 

Estudo do Meio 
O Passado Nacional/Aspetos 

Físicos do Meio 
 

 
 

Matemática 
Geometria e medida 

Pirâmides 
Tarefa: 
- Lê com atenção a pág.100 
do livro e resolve os 
exercícios. 
 

 

 

 

 

 

Português 
Educação Literária 

 
Tarefa: 
- Ouvir a história" A maior 
flor do Mundo" 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Sph9vYGdAfc&ab_channel=
Conta-meumconto 
 
https://www.dailymotion.com/v
ideo/x22h27j 
 
 
(Podes aceder aos links 
carregando na tecla control e 
com o rato clica em cima do link) 
 
 

- Realiza o questionário 
enviado. 
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1 paralelograma, 1 

hexágono, 1quadrado, 1 

triângulo equilátero e 1 

pentágono 

Usa elásticos de cores 
diferentes e o geoplano 
retangular 
 

(https://apps.mathlearningce
nter.org/geoboard/ 
 
(Podes aceder ao link carregando 
na tecla control e com o rato 
clica em cima do link) 
 

- Assiste ao vídeo sobre estes 

conteúdos, explorando os 

sólidos geométricos.  

 

https://view.genial.ly/6029754b

2539200d2250aeeb/presentation-

solidos 

 

Matemática 
Geometria e medida 

Prismas 
 
Tarefa: 
 
- Lê atentamente a pág.99 
do livro 
 

https://escolakids.uol.com.br
/matematica/planificacao-
de-solidos-geometricos.htm 
 
- Escolhe uma das planificações 

da tua pasta de Matemática e 
constrói/ para quem não possui a 
pasta pode desmontar uma 
pequena caixa e desenhar o 
contorno.  

 
 
 

Expressão Física 
Tarefa: 
- Realizar a actividade 
 

https://www.youtube.com/w
atch?v=X58W0laommw 
 
(Podes aceder ao link carregando 
na tecla control e com o rato 
clica em cima do link) 

Inglês 

Conteúdos programáticos: 

Healthy food; Likes and 
dislikes; meals; telling the 

time (revision work). 

Atividade:                                                                                                         

- Trabalho autónomo dos 
alunos/ Aula síncrona de 

Inglês. 

Tarefas: 

• Os alunos realizam os 
exercícios da páginas 37 e 38 
do manual Start (Anexo 5), 
tiram fotografia e enviam 
para o e-mail da professora 
de Inglês  
al.almeida.ing1c.aeft@gmail.
com até ao dia 28 de 

fevereiro de 2021. 

 

Expressão Plástica 
 

- Realiza a dobragem de uma 
flor. 
https://www.youtube.com/watc
h?v=jwnGKttyMzk&t=29s&ab_ch
annel=cozyandwarm 
 
(Podes aceder ao link carregando 
na tecla control e com o rato 
clica em cima do link) 
 

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 28 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, 19 de fevereiro de 2021 
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