
ENSINO À DISTÂNCIA 

ANO LETIVO 2020/2021 

PLANO DE TRABALHO SEMANAL 
 

 
SEMANA DE IMPLEMENTAÇÃO   ANO / Turma 

8 a 12 de março de 2021 
   
   

                         1º ano  

 

 

 

As tarefas/orientações mais específicas serão enviadas para todos os alunos pelo respetivo professor titular. As aulas síncronas são da 

responsabilidade de cada professor e constam do plano semanal de cada turma. 

 

 

2ª Feira – 08/03 3.ª Feira – 09/03 4.ª Feira – 10/03 5.ª Feira – 11/03 6.ª Feira – 12/03 

#EstudoEmCasa 
  

Visionamento e participação na 
aula da RTP Memória. 

 
 

Matemática 
 
Geometria e Medida 
 
- Recursos: 
Vê com atenção o vídeo sobre 
lados e vértices de figuras 
geométricas (ver link abaixo); 
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. Exercita-te! (o link 
encontra-se em baixo). 
 
 
 

Matemática 
 

Geometria e Medida 
 
- Recursos:  
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:  
Vê o vídeo sobre as letras k w y 
(ver link abaixo); 
Exercícios de aplicação. 
 
 
 

#EstudoEmCasa 
 
Visionamento e participação na 
aula da RTP Memória. 
 

 
Educação Artística 

Vê atentamente o vídeo que 
envio e canta A Canção do 
Alfabeto (ver link abaixo). 

 
 

Matemática 
 

Números e operações 
 
- Recursos: 
Vê atentamente os vídeos que 
envio, sobre os números até 30 
(os links encontram-se em 
baixo); 
 
Exercícios de aplicação. 
 
 

 
 

#EstudoEmCasa 
 
Visionamento e participação na 
aula da RTP Memória. 

 
 

Português 
 

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

Estudo Meio 
 

Os seres vivos no meu 
ambiente 
 
- Recursos:  
Vê atentamente o vídeo que 
envio, sobre os seres vivos (o 
link encontra-se em baixo); 
 
Exercícios de aplicação. 



 
 

  

 
Matemática – Os lados e os vértices das figuras geométricas 

https://www.youtube.com/watch?v=xJ85xB7V82w  

 

Matemática -  Os números até 30 

https://www.youtube.com/watch?v=J6J3I3_fcco 

https://www.youtube.com/watch?v=hqPUFO4Gt7E  
 

Português – k w y 

https://www.youtube.com/watch?v=S9rQvLkulYA  

 

Educação Física – A dança do quadrado 

https://www.youtube.com/watch?v=7FXCaAG9gsg 

 

 

Educação Artística – A canção do alfabeto 

https://www.youtube.com/watch?v=Jlhxs_s2oz0  

 

 

Estudo do Meio – Os seres vivos 

https://www.youtube.com/watch?v=OS7yWTCA2yQ  

 

 

Nota:  Os trabalhos deverão ser enviados para o email da professora até ao final da semana! 

Obrigada. 
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