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     1ª semana de responsabilização 

 

Nº de dias: 3 

Data: 28,29 e 30 de novembro de 2016 

 

 

 

 

 

Tempo: 15 horas 

 

Sumário: 

 1º Dia: os números pares e ímpares. Atividade de diagnóstico.  Pares e ímpares na vida real. 

Resolução da pagina 50 do manual de matemática. 

Leitura e interpretação do texto: “Como é bom não ter juízo”. Realização da ficha 58 e 59 do 

manual.  

A regras de higiene. Realização de uma lista de regras de higiene  

2º Dia: Leitura do poema lecionado no dia anterior. Realização da página 23 do livro de 

fichas. 

Os pares e ímpares. Realização de uma tarefa. Resolução da página 51 do manual de 

matemática.  

Realização da página 19 do livro de fichas de estudo do meio. Construção de um texto sobre a 

higiene pessoal.  

 3º Dia: Construção em grande grupo de um poema relacionado com o poema lecionado 

(Como é bom não ter juízo). 
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Realização da página 52 do manual de matemática.  

. Somas com números pares e números ímpares.  

         

Áreas 

disciplinares 

Conteúdos Metas Curriculares Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

1º Dia – 2ª feira – 28 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 

- Ler o poema com 

entoação. 

-Respeitar os sinais de 

pontuação. 

- Retirar informação do 

poema. 

- Identificar rimas. 

- Reconhecer que as 

palavras rimam a cada 

dois versos.  

- Identificar as palavras 

que se repetem ao longo 

do poema.  

- Reconhecer que a 

primeira estrofe tem dois 

versos. 

- Reconhecer que as 

restantes estrofes têm 

vários versos 

- Leitura do poema: é tão 

bom ter juízo”, por parte da 

estagiária. 

-Leitura do poema: “É tão 

bom não ter juízo” por parte 

dos alunos. 

- Interpretação oral em 

grande grupo do poema.  

- Resolução das páginas 58 

e 59 do manual de língua 

portuguesa.  

 

- Manual de 

Língua 

Portuguesa 

 

 

 

Avaliação 

Formativa: 

 

Do resultado: 

- Exercícios do 

manual  
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uma velocidade de 

leitura de, no mínimo, 90 

palavras por minuto 

 

 

 

 

 

Matemática 

Números e 

operações 

Reconhecer a 

paridade. 

- Distinguir números 

pares e números ímpares 

utilizando objetos ou 

desenhos e efetuando 

emparelhamentos. 

-Identificar um número 

par como a soma de 

parcelas iguais a 2, e 

reconhecer que um 

número é par quando é a 

soma de duas parcelas 

iguais.  

- Reconhecer a 

alternância dos números 

pares e ímpares na ordem 

e a paridade de um 

número através do 

algarismo das unidades.  

-Identificar situações da 

vida real que envolvam 

pares. 

- Identificar situações da 

vida que envolvam 

ímpares.  

- Distinguir números 

pares de números 

ímpares. 

- Identificar um par 

como um conjunto com 

dois elementos.  

- Reconhecer a 

alternância dos números 

pares e ímpares na 

ordem.  

 

. 

 

 

 

- Diálogo com os alunos 

sobre o conceito de par e 

ímpar.  

- Registo no caderno diário 

de elementos da vida real 

onde existam pares (orelhas, 

pés, mãos, etc e ímpares. 

- Resolução da página 50 do 

manual.  

 

 

 - Manual de 

Matemática 

 

 

De resultados: 

 

 - Exercícios do 

manual adotado; 
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Estudo do 

Meio 

À 

descoberta 

de si mesmo:  

Alimentação 

saudável.  

 

* 

 

-Identificar o ato de 

tomar banho todos os 

dias como uma regra de 

higiene pessoal. 

- Identificar o ano de 

vestir roupa lavada como 

uma regra de higiene 

pessoal. 

- Identificar o ato de 

pentear o cabelo depois 

do banho como um ato 

de higiene pessoal. 

- Identificar o ato de 

cortar as unhas 

regularmente como uma 

regra de higiene pessoal 

 Identificar o ato de lavar 

os dentes depois das 

refeições como uma 

regra de higiene pessoal. 

-. Identificar o ato de 

lavar as mãos ente das 

refeições como uma 

regra de higiene pessoal. 

  

- Diálogo com os alunos 

sobre a higiene pessoal. 

-Registo das regras de 

higiene numa ficha com 

base em imagens em 

powerpoint. 

 

 

 

 

 

- Apresentação 

multimédia em 

PowerPoint  

 

 

Avaliação 

Formativa: 

 

Do processo: 

 -Observação não 

instrumentada 
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2º Dia – 3ª feira –29 de novembro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

 

Leitura e 

escrita:  

 

- 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 “É tão bom 

não ter juízo” com 

entoação. 

- Respeitar os sinais de 

pontuação  

- Resolver a ficha 

individualmente. 

 

 

-  Leitura do poema por 

parte dos alunos.  

- Resolução da página 23 do 

livro de fichas de português 

relativa ao poema “É tão 

bom não ter juízo”  

- Manual de 

Português. 

- Livro de 

fichas de 

Português  

Avaliação 

Formativa: 

 

Do resultado: 

-Leitura (lista de 

verificação) 

- Exercícios da 

página 23 do livro 

de fichas 
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Matemática 

Números e 

Operações: 

 

-Reconhecer 

a paridade de 

um número 

 

-Distinguir números 

pares e números ímpares 

utilizando objetos ou 

desenhos e efetuando 

emparelhamentos. 

-Identificar um número 

par como a soma de 

parcelas iguais a 2, e 

reconhecer que um 

número é par quando é a 

soma de duas parcelas 

iguais.  

- Reconhecer a 

alternância dos números 

pares e ímpares na ordem 

e a paridade de um 

número através do 

algarismo das unidades. 

 

-Distinguir números 

pares de números 

ímpares. 

- Identificar um par 

como um conjunto com 

dois elementos.  

- Reconhecer a 

alternância dos números 

pares e ímpares na 

ordem.  

-Realizar 

emparelhamentos a fim 

de descobrir se um 

número é par ou ímpar. 

- Descobrir quantos 

pares se podem formar 

relativamente a um 

número.  

- Classificar um número 

como par caso o 

algarismo das unidades 

seja 0,2,4,6 ou 8. 

- Classificar um número 

como ímpar caso o 

-Realização de uma tarefa: 

“Quantos pares podemos 

formar?”, relacionada com a 

paridade de um número. 

-Realização da página 51 do 

manual de matemática.  

 

 

- Manual de 

Matemática 

Avaliação 

Formativa: 

 

De resultados: 

 

 -Tarefa: 

“Quantos pares 

podemos 

formar?” 
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algarismo das unidades 

seja 1,3,5,7 ou 9.  

 

Estudo do 

meio 

À 

descoberta 

de si mesmo:  

A higiene 

pessoal.  

* - Identificar o ato de 

tomar banho todos os 

dias como uma regra de 

higiene pessoal. 

- Identificar o ano de 

vestir roupa lavada como 

uma regra de higiene 

pessoal. 

- Identificar o ato de 

pentear o cabelo depois 

do banho como um ato 

de higiene pessoal. 

- Identificar o ato de 

cortar as unhas 

regularmente como uma 

regra de higiene pessoal 

 Identificar o ato de lavar 

os dentes depois das 

refeições como uma 

regra de higiene pessoal. 

-. Identificar o ato de 

lavar as mãos antes das 

- Realização da página 19 

do livro de fichas de estudo 

do meio. 

- Construção de um texto, 

em grande grupo, sobre a 

higiene pessoal  

 

 

 

 

 

 

 

Livro de fichas 

de estudo do 

meio.  

De resultados:  

 

- Ficha do livro de 

fichas de estudo 

do meio..   
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refeições como uma 

regra de higiene pessoal 

 

3º Dia – 4ª feira – 30 de novembro de 2016 

 

 

 

 

 

Português  

Leitura e 

Escrita: 

- Construção 

de um poema 

 

 

-  

 

 

- Construção de um poema, 

em grande grupo, resultado 

da continuação da lista de 

asneiras do sujeito poético 

do poema:” É tão bom não 

ter juízo” lecionado em 

aulas anteriores.  

  

- Folhas 

 

Avaliação 

Formativa: 

 

De resultados: 

 

 - Poema 

construído 

Matemática Números e 

Operações: 

- Reconhecer 

a paridade de 

um número. 

Distinguir números 

pares e números ímpares 

utilizando objetos ou 

desenhos e efetuando 

emparelhamentos. 

-Identificar um número 

par como a soma de 

parcelas iguais a 2, e 

reconhecer que um 

número é par quando é a 

soma de duas parcelas 

iguais.  

- Reconhecer a 

alternância dos números 

pares e ímpares na ordem 

 

-Distinguir números 

pares de números 

ímpares. 

- Identificar um par 

como um conjunto com 

dois elementos.  

- Reconhecer a 

alternância dos números 

pares e ímpares na 

ordem.  

-Realizar 

emparelhamentos a fim 

de descobrir se um 

número é par ou ímpar. 

- Resolução da página 52 do 

manual de matemática.  

- Realização de uma 

atividade prática a fim de 

verificar o resultado da 

soma de um número par 

com um número ímpar; de 

dois números pares e de dois 

números ímpares, 

recorrendo aos alunos.  

-Manual de 

matemática  

 Dos resultados:  

Exercícios do 

manual.  
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e a paridade de um 

número através do 

algarismo das unidades. 

- Descobrir quantos 

pares se podem formar 

relativamente a um 

número.  

- Classificar um número 

como par caso o 

algarismo das unidades 

seja 0,2,4,6 ou 8. 

- Classificar um número 

como ímpar caso o 

algarismo das unidades 

seja 1,3,5,7 ou 9.  

- Reconhecer que 

quando somamos dois 

números pares, o 

resultado será um 

número par. 

- Reconhecer que 

quando somamos um 

número ímpar e um 

número par o resultado 

será ímpar. 

- Reconhecer que 

quando somamos dois 

números ímpares o 

resultado será par.  
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*Para estas áreas disciplinares não existem metas curriculares definidas.  

 


