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     3ª semana de responsabilização 

 

Nº de dias: 3 

Data: 16,17 e 18 de janeiro de 2017 

 

 

 

 

 

Tempo: 15 horas 

 

Sumário: 

 1º Dia: A tabuada do 5. Resolução da página 77 do manual Construção da tabuada do 5 em 

cartolina. Resolução da página 37 do livro de fichas de matemática. O quíntuplo e a quinta 

parte. 

Apresentação do livro “Bichos, bichinhos e bicharocos” de Sidónio Muralha. Leitura e 

interpretação dos poemas “Cãozinho “e “Macacos” da página 82 e 83 do manual de 

Português. Resolução da página 34 do livro de fichas de língua portuguesa.   

Meios de comunicação pessoal (carta, telemóvel, telefone, correio eletrónico, caderneta da 

escola)  

2º Dia:  Leitura e interpretação dos poemas “Estrelinha” e “Sapo Sapinho” presentes no livro 

“Bichos, Bichinhos, Bicharocos” de Sidónio Muralha. Resolução de uma ficha de 

interpretação. 

A tabuada do 10. Construção da tabuada do 10 em cartolina. Resolução da página 78 do 

manual. Resolução da página 38 do livro de fichas. 

Construção de um cartaz relativo aos meios de comunicação pessoal.  
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 3º Dia: Leitura e interpretação do poema “Grilos e grilões” presente no livro “Bichos, 

bichinhos e bicharocos” de Sidónio Muralha. Resolução de uma ficha de interpretação Escrita 

em grande grupo de uma mensagem de correio eletrónico. 

Ficha de consolidação dos conteúdos lecionados anteriormente (tabuada do 5, tabuada do 10, 

quíntuplo e quinta parte) 

  

Áreas 

disciplinares 

Conteúdos Metas Curriculares Objetivos Atividades Recursos Avaliação 

1º Dia – 2ª feira – 16 de janeiro de 2017 

 

 

 

Português 

Conteúdo: 

Introdução à 

Educação 

Literária 

-Praticar a leitura 

silenciosa.  

-Ler pequenos trechos 

em voz alta 

- Ouvir ler e ler obras de 

literatura para a infância 

e textos da tradição 

popular 

- Identificar o título do 

livro. 

-Identificar o autor do 

livro. 

- Identificar o ilustrador 

do livro. 

- Identificar a editora do 

livro.  

- Ler com entoação o 

poema “Cãozinho”. 

- Ler com entoação o 

poema “Macacos”  

- Identificar o número de 

estrofes do poema 

“Cãozinho”. 

- Diálogo em grande grupo 

sobre o livro “Bichos, 

bichinhos e bicharocos” 

com o objetivo de 

identificar o título, o autor, o 

ilustrador e a editora do 

livro. 

- Preenchimento do BI do 

livro, com as informações 

recolhidas anteriormente.  

- Leitura e interpretação dos 

poemas “Cãozinho” e 

“Macacos”  

- Resolução das perguntas 

de interpretação presentes 

 

- Manual de 

Língua 

Portuguesa 

- Livro de 

fichas de 

português 

 

 

 

Avaliação 

Formativa: 

 

Do resultado: 

- Exercícios do 

manual  
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- Identificar o número de 

estrofes do poema 

“Macacos” 

na página 83 do manual de 

português. 

- Resolução da página 34 do 

livro de fichas de português.  

 

 

 

 

Matemática 

Números e 

operações: 

Tabuada do 5 

O quíntuplo 

A quinta 

parte 

- Reconhecer que o 

produto de qualquer 

número por 1 é igual a 

esse número e que o 

produto de qualquer 

número por 0 é igual a 0. 

-Construir e saber de 

memória as tabuadas do 

2, do 3, do 4, do 5, do 6 e 

do 10.  

-Utilizar adequadamente 

os termos “dobro”, 

“triplo”, “quádruplo” e 

“quíntuplo”. 

- Resolver problemas de 

um ou dois passos 

envolvendo situações 

multiplicativas nos 

sentidos aditivo e 

combinatório. 

- Utilizar os termos 

“metade”, “terça parte”, 

-Identificar situações da 

vida real que envolvam 

grupos de 5. 

- Reconhecer que o 

produto de qualquer 

número por 1 é igual a 

esse número. 

- Reconhecer que o 

produto de qualquer 

número por 0 é igual a o. 

- Construir a tabuada do 

5. 

- Saber de memória a 

tabuada do 5. 

- Reconhecer que 

obtemos o quíntuplo de 

um número quando o 

multiplicamos por 5  

- Resolver corretamente 

problemas. 

- Diálogo com os alunos 

sobre o conjunto de 5 

elementos, fazendo 

referência aos dedos das 

mãos e aos dedos dos pés.  

- Introdução da tabuada do 

5. 

- Resolução da página 77 do 

manual de matemática. 

- Resolução da página 37 do 

livro de fichas de 

matemática.  

- Registos no caderno diário 

sobre a noção de quíntuplo e 

quinta parte.  

- Resolução de exercícios.  

 

 - Manual de 

Matemática 

 

 

De resultados: 

 

 - Exercícios do 

manual adotado; 
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“quarta parte” e “quinta 

parte”, relacionando-os 

respetivamente com o 

dobro, o triplo, o 

quadruplo e o quíntuplo.  

- Reconhecer a quinta 

parte como sendo uma 

parte de 5.  

- Reconhecer que ao 

longo da tabuada do 5 o 

algarismo das unidades 

alterna entre o 5 e o 0. 

 

 

 

Estudo do 

Meio 

À 

descoberta 

de si mesmo:  

Meios de 

comunicação 

pessoal  

 

* 

-Identificar o telemóvel 

com sendo um meio de 

comunicação pessoal. 

- Identificar o correio 

eletrónico como sendo 

um meio de 

comunicação pessoal  

- Identificar a carta como 

sendo um meio de 

comunicação pessoal. 

- Identificar o telemóvel 

como sendo um meio de 

comunicação pessoal. 

-Identificar a caderneta 

escolar como sendo um 

meio de comunicação 

pessoal. 

 

- Diálogo com os alunos 

sobre os meios de 

comunicação pessoal.  

- Registo dos diferentes 

meios de comunicação 

pessoal no caderno diário.  

- Resolução da página 67 e 

68 do manual de estudo do 

meio. 

 

  

 

 

 

 

- Apresentação 

multimédia em 

PowerPoint  

 

 

Avaliação 

Formativa: 

 

Do processo: 

 -Observação não 

instrumentada 
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2º Dia – 3ª feira –17 de janeiro de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Português 

 

Leitura e 

escrita:  

Introdução à 

Educação 

Literária 

 

-Praticar a leitura 

silenciosa.  

-Ler pequenos trechos 

em voz alta 

- Ouvir ler e ler obras de 

literatura para a infância 

e textos da tradição 

popular 

-Ler o poema 

“Estrelinha” com 

entoação. 

- Ler o poema  

“Sapo Sapinho” com 

entoação. 

- Respeitar os sinais de 

pontuação  

- Resolver a ficha 

individualmente. 

 

 

-  Leitura do poema por 

parte dos alunos.  

- Resolução da ficha de 

interpretação relativa aos 

poemas “Estrelinha” e 

“Sapo Sapinho”  

- Ficha de 

interpretação 

dos poemas 

“Estrelinha2 e 

“Sapo 

Sapinho”  

Avaliação 

Formativa: 

 

Do resultado: 

- Exercícios da 

ficha de 

interpretação. 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

Números e 

Operações: 

 

-Tabuada do 

10  

 

- Reconhecer que o 

produto de qualquer 

número por 1 é igual a 

esse número e que o 

produto de qualquer 

número por 0 é igual a 0. 

-Construir e saber de 

memória as tabuadas do 

2, do 3, do 4, do 5, do 6 e 

do 10.  

-Utilizar adequadamente 

os termos “dobro”, 

“triplo”, “quádruplo” e 

“quíntuplo”. 

- Reconhecer o 10 como 

sendo o dobro de 5. 

-Reconhecer que se 

obtém a tabuada do 10 

pelo dobro da tabuada do 

5. 

- Reconhecer que ao 

longo da tabuada do 10 o 

algarismo das unidades é 

sempre 0. 

- Resolver corretamente 

problemas envolvendo 

situações da vida real.  

- Dialogo em grande grupo 

sobre os conteúdos 

lecionados na aula anterior, 

nomeada mente os 

conceitos de dobro e da 

tabuada do 5. 

- Introdução da tabuada do 

10 partindo do dobro da 

tabuada do 5. 

- Construção da tabuada do 

10 em cartolina. 

- Registo no caderno diário 

das conclusões retiradas da 

tabuada do 10. 

 

 

- Manual de 

Matemática 

- Livro de 

fichas de 

matemática. 

-  

Avaliação 

Formativa: 

 

De resultados: 

 

-Exercícios 

resolvidos na aula.  
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- Resolver problemas de 

um ou dois passos 

envolvendo situações 

multiplicativas nos 

sentidos aditivo e 

combinatório. 

- Utilizar os termos 

“metade”, “terça parte”, 

“quarta parte” e “quinta 

parte”, relacionando-os 

respetivamente com o 

dobro, o triplo, o 

quadruplo e o quíntuplo.  

- Resolução de exercícios do 

manual de matemática. 

- Resolução de exercícios do 

livro de fichas de 

matemática.  

  

18 À 

descoberta 

de si mesmo:  

Os meios de 

comunicação 

pessoal.  

* . -Identificar o telemóvel 

com sendo um meio de 

comunicação pessoal. 

- Identificar o correio 

eletrónico como sendo 

um meio de 

comunicação pessoal  

- Identificar a carta como 

sendo um meio de 

comunicação pessoal. 

- Identificar o telemóvel 

como sendo um meio de 

comunicação pessoal. 

- Diálogo em grande grupo 

sobre os meios de 

comunicação pessoal. 

-Construção do cartaz 

relativo aos meios de 

comunicação pessoal.  

 

 

 

 

 

 

- Cartolina 

- Material 

trazido pelos 

alunos  

De resultados:  

 

-Cartaz dos meios 

de comunicação 

pessoal.    
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-Identificar a caderneta 

escolar como sendo um 

meio de comunicação 

pessoal. 

 

3º Dia – 4ª feira – 18 de janeiro de 2017 

 

 

 

 

 

Português  

Leitura e 

Escrita: 

-Iniciação à 

educação 

literária.  

-O correio 

eletrónico. 

-Praticar a leitura 

silenciosa.  

-Ler pequenos trechos 

em voz alta 

- Ouvir ler e ler obras de 

literatura para a infância 

e textos da tradição 

popular 

 

-Ler o poema “Grilos 

Grilões” com entoação. 

- Respeitar os sinais de 

pontuação  

- Fazer registos relativos 

ao poema.  

- Resolver a ficha 

individualmente. 

 

 

-Leitura do poema por parte 

dos alunos.  

- Interpretação em grande 

grupo do poema “Grilos e 

grilões” 

- Resolução da ficha de 

interpretação relativa ao 

poema “Grilos Grilões” 

- Construção em grande 

grupo de uma mensagem de 

correio eletrónico.  

  

- Ficha de 

interpretação 

relativa ao 

poema “Grilos 

e grilões” 

- Manual de 

Língua 

Portuguesa.  

 

Avaliação 

Formativa: 

 

De resultados: 

 

 -Mensagem de 

correio eletrónico 

contruída. 

Matemática Números e 

Operações: 

- A tabuada 

do 5 

- A tabuada 

do 10. 

- O quíntuplo 

e quinta 

parte.  

- Reconhecer que o 

produto de qualquer 

número por 1 é igual a 

esse número e que o 

produto de qualquer 

número por 0 é igual a 0. 

-Construir e saber de 

memória as tabuadas do 

- Reconhecer o 10 como 

sendo o dobro de 5. 

-Reconhecer que se 

obtém a tabuada do 10 

pelo dobro da tabuada do 

5. 

- Reconhecer que ao 

longo da tabuada do 10 o 

 - Resolução de exercícios 

de consolidação envolvendo 

a tabuada do 5, a tabuada do 

10, o quíntuplo e a quinta 

parte.  

-Ficha com 

exercícios.   

 Dos resultados:  

Ficha com 

exercícios.  
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2, do 3, do 4, do 5, do 6 e 

do 10.  

-Utilizar adequadamente 

os termos “dobro”, 

“triplo”, “quádruplo” e 

“quíntuplo”. 

- - Resolver problemas 

de um ou dois passos 

envolvendo situações 

multiplicativas nos 

sentidos aditivo e 

combinatório. 

- Utilizar os termos 

“metade”, “terça parte”, 

“quarta parte” e “quinta 

parte”, relacionando-os 

respetivamente com o 

dobro, o triplo, o 

quadruplo e o quíntuplo 

 

algarismo das unidades é 

sempre 0. 

- Resolver corretamente 

problemas envolvendo 

situações da vida real 

-Saber de memória a 

tabuada do 5. 

- Reconhecer que 

obtemos o quíntuplo de 

um número quando o 

multiplicamos por 5  

- Resolver corretamente 

problemas. 

- Reconhecer a quinta 

parte como sendo uma 

parte de 5.  

- Reconhecer que ao 

longo da tabuada do 5 o 

algarismo das unidades 

alterna entre o 5 e o 0. 

 

*Para estas áreas disciplinares não existem metas curriculares definidas.  

 


