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PLANO DE TRABALHO SEMANAL  
 

SEMANA DE IMPLEMENTAÇÃO  Conselho de Docentes  ANO 

Plano IV 
(1 a 5 de março) 

 
Carla C. Nunes/Marisa Luna 

/Ângela Viseu/José Crisanto/ 
Ana Lúcia Almeida 

 4º ano  

 

2ª Feira 3.ª Feira 4ª Feira 5.ª Feira 6.ª Feira 

Português 
Leitura/Interpretação 

 
Tarefa: 
- Lê o texto da página 114 
“A maior flor do mundo” e 
responde às questões da 
página 115. 
 
 

Matemática 
Geometria e medida 

Pavimentações 
 
Tarefa:  
- Realiza a ficha pág. 102 e 
103 do livro 

Português 
Oralidade/ Leitura e 

escrita 
 
Tarefa:  
- Lê o texto da pág. 98 do 
manual 
- Realiza os exercícios da 
página 99 
 
 

Matemática 
Geometria e medida 

Pavimentações 
 
Tarefa: 
- Realiza a pág. 104 do 
livro 
 
 

Expressão Física 
Tarefa: 
 
- Realiza a atividade 
 
https://www.youtube.co

m/watch?v=yp7PCC1Rqo

s 

(Podes aceder ao link 

carregando na tecla control 
e com o rato clica em cima 
do link) 

Português 
Escrita 

 
Tarefa 
- Realiza a Oficina de Escrita 
da pág.99 do manual. 
 
 
 

Estudo do Meio 
O Passado Nacional/Aspetos 

Físicos do Meio 
 

 
 
 
 

Matemática 
Geometria e medida 

 
Tarefa: 

- Realiza os exercícios pág. 105 

 

Português 
Leitura/ interpretação e 

gramática 
 
- Realiza a ficha de trabalho nº 
36 do livro de fichas (pág. 54). 
 
 
 

Estudo do Meio 
O Passado Nacional/Aspetos 

Físicos do Meio 
 
 

Inglês 

Conteúdo programático:  

Places at school (Espaços da 
escola); 

School activities (Atividades da 
escola). 

Atividade:  

- Trabalho autónomo do(a) 
aluno(a). 

- Esclarecimento de dúvidas 
através de e-mail.  

 

 

Português 
Educação Literária 

 
Tarefa: 
- Ouvir a história “ O gato e o 
escuro”   
 
https://www.youtube.com/watch
?v=RwgsOq9t0Xg 
 
(Podes aceder ao link carregando na 
tecla control e com o rato clica em 
cima do link) 
 
 

- Realiza o questionário enviado  
 
 

Expressão Plástica 
- Realiza a dobragem de um gato. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
0i2pbv14RpU 
 
(Podes aceder ao link carregando na 
tecla control e com o rato clica em 
cima do link) 
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Tarefas: 

• Os alunos lêem o vocabulário 
da página 16 do manual Start 
(Anexo 6).  

• Realizam, no manual, os 
exercícios das páginas 17 e 18 
(Anexo 6), tiram fotografia das 
respostas e enviam para o e-
mail da professora de Inglês até 
ao dia 7 de março de 2021; 

• Os alunos respondem a um 
quiz em forma de jogo sobre 
“Places At School”, acedendo 
ao link:  

https://quizizz.com/join/game
/U2FsdGVkX19qjcQf1DbFqik1SI7
uHxRnvK0mND2YKYOxlcSuwZ%2
52FfKziJUXnQ4x0M?gameType=s
olo 

• 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 7 de março. 

- 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, 26 fevereiro de 2021 
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