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     1ª semana de responsabilização 

 

Nº de dias: 3 

Data: 7, 8 e 9 de novembro de 2016 

 

 

 

 

 

Tempo: 15 horas 

 

Sumário: 

 1º Dia: Estratégias de resolução de problemas. Resolução da página 32 do manual de 

matemática.  

Poema: “Menina Sem Fome”. Leitura e interpretação do poema. Exploração das páginas 48 e 

49 do manual. Casos de leitura am, em, im, om, um, an, en, in, on un.               

A alimentação saudável. Apresentação em Powerpoint sobre o tema. Elaboração de ementas 

equilibradas (pequeno-almoço, almoço, jantar)  

2º Dia: Receita de um prato preferido 

Gráfico de pontos. Construção de um gráfico de pontos relativo à fruta preferida dos alunos 

da turma. Exploração da página 35 e 36 do manual de matemática. 

A roda dos alimentos. Visualização de um vídeo sobre a roda dos alimentos. Pintura da roda 

dos alimentos. Construção de uma roda dos alimentos para afixação na sala.  

 3º Dia: Acentos gráficos. Exploração da página 50 do manual de português. 

Resolução de uma ficha sobre resolução de problemas e gráfico de pontos.  
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Áreas 

disciplinares 

Conteúdos Metas Curriculares Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

1º Dia – 2ª feira – 7 de novembro de 2016 

 

 

 

Português 

Conteúdo: 

Leitura e 

interpretação 

 

- Ler pequenos textos 

narrativos, informativos 

e descritivos; poemas e 

banda desenhada. 

-Identificar o tema ou 

referir o assunto do 

texto. 

-Indicar os aspetos 

nucleares do texto de 

maneira rigorosa, 

respeitando a articulação 

dos factos ou das ideias 

assim como o sentido do 

texto e as intenções do 

autor 

-Ler um texto com 

articulação e entoação 

razoavelmente corretas e 

uma velocidade de 

leitura de, no mínimo, 90 

palavras por minuto 

- Ler o poema com 

entoação. 

-Respeitar os sinais de 

pontuação. 

- Identificar a 

personagem do poema. 

- Retirar informação do 

poema. 

- Identificar rimas. 

- Utilizar os dígrafos am, 

em, im, om, um, no 

inicio ou no meio das 

palavras, quando estes 

antecedem a letra p e a 

letra b. 

- Utilizar os dígrafos am, 

em, im, om, um no fim 

das palavras.  

- Utilizar corretamente 

os dígrafos en, en, in, on 

e un.  

 

- Leitura do poema “Menina 

sem fome”, por parte da 

estagiária e dos alunos.  

-Interpretação do poema 

“Menina sem fome”  

- Resolução das perguntas 

de interpretação das páginas 

48 e 49 do manual. 

- Exploração dos casos de 

leitura am, em, im, om, um 

e na, en , in, on, un.  

 

- Manual de 

Língua 

Portuguesa 

 

 

 

Avaliação 

Formativa: 

 

Do resultado: 

- Exercícios do 

manual  
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Matemática 

Números e 

operações 

- Resolução 

de problemas 

- Resolver problemas de 

um ou dois passos 

envolvendo situações de 

juntar, acrescentar, 

retirar, comparar e 

completar 

 

- Resolver problemas de 

um passo. 

- Resolver problemas de 

dois passos.  

- Resolver um problema 

utilizando diferentes 

estratégias de resolução. 

 

 

- Resolução de um problema 

matemático. 

- Correção do referido 

problema no quadro 

interativo.  

- Exploração das várias 

estratégias de resolução do 

problema. 

- Realização da página 32  

do manual de matemática.  

 

 - Manual de 

Matemática 

 

 

De resultados: 

 

 - Exercícios do 

manual adotado; 

 

 

Estudo do 

Meio 

À 

descoberta 

de si mesmo:  

Alimentação 

saudável.  

 

* 

 

- Identificar os alimentos 

saudáveis para o 

pequeno almoço. 

- Identificar os alimentos 

saudáveis para o almoço 

-Identificar alimentos 

saudáveis para o lanche. 

- Identificar alimentos 

saudáveis para o jantar. 

- Enunciar atitudes 

corretas para uma boa 

alimentação.  

- Reconhecer a 

importância da água. 

. 

- Diálogo com os alunos 

sobre a alimentação 

saudável. 

- Apresentação powerpoint 

onde os alunos têm que 

identificar alimentos 

saudáveis e não saudáveis 

para as diferentes refeições 

do dia. 

 

 

 

 

- Apresentação 

multimédia em 

PowerPoint  

 

 

Avaliação 

Formativa: 

 

Do processo: 

 -Observação não 

instrumentada 
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2º Dia – 3ª feira –8 de novembro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

 

Leitura e 

escrita: 

Redação da 

receita de um 

prato 

preferido. 

 

-Respeitar as regras de 

concordância entre o 

sujeito e a forma verbal. 

-Utilizar, com coerência, 

os tempos verbais.  

- Utilizar sinónimos e 

pronomes para evitar a 

repetição de nomes. 

- Cuidar da apresentação 

final do texto. 

- Redigir corretamente 

uma receita.  

- Dar a sua opinião para 

a construção da receita.  

- Registar corretamente 

na folha, a receita que 

está a ser construída em 

grupo no quadro 

interativo.  

 

- Elaboração da receita de 

um prato preferido em 

grande grupo.  

- quadro 

interativo. 

- folhas.  

Avaliação 

Formativa: 

 

Do resultado: 

 Receita 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

Organização 

e tratamento 

de Dados 

- Gráfico de 

Pontos.  

- Representar dados 

através de gráficos de 

pontos e de pictogramas 

; 

- Retirar informação de 

esquemas de contagem, 

gráficos de pontos e 

pictogramas 

identificando a 

característica em estudo 

e comparando as 

frequências absolutas 

das várias categorias (no 

caso das variáveis 

- Identificar um gráfico 

de pontos  

-Organizar os dados 

recolhidos em esquema 

de contagem.  

- Construir um gráfico de 

pontos a partir de um 

esquema de contagem. 

- Retirar corretamente a 

informação de um 

gráfico de pontos.  

  

- Recolha de informação 

referente a fruta preferida de 

cada aluno. 

- Organização da 

informação num esquema 

de contagem. 

- Construção de um gráfico 

de pontos a partir do 

esquema de contagem 

construído.  

- Interpretação do gráfico de 

pontos construído.  

 

 

- Manual de 

Matemática 

Avaliação 

Formativa: 

 

De resultados: 

 

 - Gráfico de 

pontos construído.  
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qualitativas) ou classes 

(no caso das variáveis 

quantitativas discretas) 

observadas. 

- Resolução da página 35 e 

36 do manual de 

matemática.  

Estudo do 

meio 

À 

descoberta 

de si mesmo:  

Alimentação 

Saudável 

* - Reconhecer a Roda dos 

Alimentos.  

- Identificar os grupos 

constituintes da roda dos 

alimentos.  

- Identificar o tipo de 

alimentos que se deve 

ingerir em maior 

quantidade. 

- Identificar o tipo de 

alimentos que deve 

ingerir em menor 

quantidade.  

- Explicar o 

funcionamento da roda 

dos alimentos. 

 - Visualização de um vídeo 

sobre a roda dos alimentos.  

- Interpretação do vídeo e 

consequente diálogo sobre a 

constituição da roda dos 

alimentos.  

- Registos no caderno. 

- Colagem da roda dos 

alimentos no caderno. 

-Pintura da roda dos 

alimentos.  

- Construção de uma roda 

dos alimentos em formato 

grande para afixação na sala 

de aula.  

 

 

 

 

 

 

 

- Roda dos 

alimentos em 

papel. 

- Cartolina. 

- Recortes de 

alimentos. 

- Documento 

multimédia 

sobre a 

alimentação.  

De resultados:  

 

- Registos no 

caderno diário. 

- Roda dos 

Alimentos 

construída.   



Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Mestrado em Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico 

Unidade Curricular: Prática de ensino supervisionada 

3º Dia – 4ª feira – 9 de novembro de 2016 

 

 

 

 

 

Português  

 - Identificar e utilizar os 

acentos (agudo, grave e 

circunflexo) e o til. 

 

-Identificar o acento 

agudo. 

- Identificar o acento 

grave. 

- Identificar o acento 

circunflexo. 

- Identificar o til.  

- Utilizar corretamente o 

acento agudo. 

- Utilizar corretamente o 

acento grave. 

- Utilizar corretamente o 

acento circunflexo. 

- Utilizar corretamente o 

til 

- Ouvir uma história. 

-Responder 

corretamente a perguntas 

de interpretação relativas 

a uma história ouvida. 

 

 

-Exploração da página 50 do 

manual sobre os acentos 

gráficos. 

- Visualização de um 

documento multimédia 

sobre os acentos gráficos. 

- Registo no caderno.  

- Resolução de exercícios de 

acentuação de palavras.  

 

  

Manual de 

Português 

-Escola Virtual 

 

Avaliação 

Formativa: 

 

De resultados: 

 

 - Exercícios do 

manual adotado; 

Matemática  - Representar dados 

através de gráficos de 

pontos e de pictogramas 

- Resolver problemas 

envolvendo um passo, 

- Resolução de uma ficha de 

matemática que constituída 

- Ficha de 

problemas 

 Dos resultados:  

Ficha de 

problemas 
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; 

- Retirar informação de 

esquemas de contagem, 

gráficos de pontos e 

pictogramas 

identificando a 

característica em estudo 

e comparando as 

frequências absolutas 

das várias categorias (no 

caso das variáveis 

qualitativas) ou classes 

(no caso das variáveis 

quantitativas discretas) 

observadas. 

- Resolver problemas de 

um ou dois passos 

envolvendo situações de 

juntar, acrescentar, 

retirar, comparar e 

completar 

utilizando diferentes 

estratégias. 

- Resolver problemas 

envolvendo dois passos 

utilizando diferentes 

estratégias. 

- Resolver problemas de 

interpretação de gráficos 

de pontos. 

- Construir gráficos de 

pontos.  

 

 

por problemas e gráficos de 

pontos. 

*Para estas áreas disciplinares não existem metas curriculares definidas.  

 


