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Português 
Escrita “ Dia Mundial da 

Mulher” 
 
Tarefa: 
- Assistir ao filme 

https://www.youtube.co

m/watch?v=yFpoG_htum

4 

- Realizar um pequeno 

comentário sobre o Filme. 

 
Matemática 

Geometria e medida 
 
Tarefa:  
- Realizar a ficha pág. 108 
do livro 

Português 
Leitura/ Oralidade e escrita 

 
Tarefa 
- Ler o texto da pág. 94 e 95 
do livro  
- Realizar a ficha de trabalho 
pág. 96 do livro 
 

 
Matemática 

Geometria e medida 
 

Tarefa: 
- Realizar a pág. 51 do livro de 
fichas 
 

Expressão Física 
Tarefa: 
- Realizar a atividade 
 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FyylmQaT-

Bk&ab_channel=Gin%C3%A1s

ticaSCP 

(Podes aceder ao link carregando 

na tecla control e com o rato clica 

em cima do link) 

 

Português 
Gramática 

- Assistir ao vídeo 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Wn5Cb4QBvvg 

(Podes aceder ao link carregando 

na tecla control e com o rato 

clica em cima do link) 

- Realizar a ficha de trabalho 
pág. 97 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 

 
Tarefa: 

- Realizar os exercícios pág. 48 
do livro de fichas. 

Inglês 

Conteúdo programático:  

Playground Activities 
(Atividades de recreio) 

Atividade: 

Trabalho autónomo do(a) 
aluno(a). 

Tarefas:  

- Ler atentamente o vocabulário 
da página 20 do manual (Quem 

não tem manual, vê Anexo 7).  

- No manual, realizar o 
exercício 2 da página 20 e o 
exercício 4 da página 21 (Anexo 
7) 

Português 
Educação Literária 

 
Tarefa: 
- Ouvir a história “ O Rei vai 
nu” 
https://www.youtube.com/w
atch?v=n-eoStMliK0 
 
(Podes aceder ao link carregando 

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

- Realizar o questionário 
enviado para o teu email. 
 
 
 
 

Expressão Plástica 
- Realizar a dobragem de uma 
Coroa usando materiais 
recicláveis. Ex: folhas de 
revista, de jornal… 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=3ILOvUGapSM 

 
(Podes aceder ao link carregando 
na tecla control e com o rato 
clica em cima do link) 
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- No Activity Book, realizar os 
exercícios 1 e 2 da página 14 
(Quem não tem Activity Book, 
vê Anexo 8).  

- Enviar as respostas dos 
exercícios propostos para o 
email da Professora de Inglês 
até ao dia 14 de março de 

2021. 

 

 

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 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, 5 de março de 2021 


