
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FRAGOSO 

PLANO DE TRABALHO SEMANAL 

1º CICLO                   4º ANO TURMA F3/4ª 

SEMANA DE 27 de abril a 30 de abril 

Hora  2.ªf, dia 27 de abril 3.ªf, dia 28 de abril 4.ªf dia, dia 29 de abril 5.ªf, dia 30 de abril 6.ªf, 1 de maio (FERIADO) 

9.00/10.00 MATEMÁTICA PORTUGUÊS TIC PORTUGUÊS MATEMÁTICA 

 

CONTEÚDOS CONTEÚDOS CONTEÚDOS CONTEÚDOS CONTEÚDOS 

Números e Operações 
O dinheiro 

Escrever diálogos 
Desenhar e formatar formas 

no Microsoft word 
Manifestar sentimentos e 

ideias suscitadas por histórias 
 

Tarefas Tarefas Tarefas Tarefas Tarefas 

Ficha do Manual pág.156 
Ficha n14 do livro de fichas 

(pág 30) 

Alfapalavras (pág. 150 do 
Manual) 

Criar um diálogo a partir das 
ilustrações das págs 152 e 153 

Fica de trabalho º2 

Ler texto “Fantasia” (Pág.154) 
Questionário da Pág.155 

Ficha nº53 (Pág.55)do livro de 
fichas 

 

Materiais Materiais Materiais Materiais Materiais 

Manual, livro de fichas, 
caderno, lápis, caneta 

Manual, caderno, lápis, caneta 
Computador, Internet, 

Microsoft word… 
Manual, livro de fichas, 
caderno, lápis, caneta 

 

Tarefas a realizar e devolver 
ao professor até 28 de abril 

Tarefas a realizar e devolver 
ao professor até 29 de abril 

Tarefas a realizar e devolver 
ao professor até 1 de maio 

Tarefas a realizar e devolver 
ao professor até 2 de maio 

Tarefas a realizar e devolver 
ao professor até --------- 

14.30/15.30 Geral / EF INGLÊS 
ESTUDO DO 

MEIO/CIDADANIA 
EMRC 

EXPRESSÕES 
(EDUCAÇÃO ARTÍSTICA) 

 CONTEÚDOS CONTEÚDOS CONTEÚDOS CONTEÚDOS CONTEÚDOS 

 
Personnal Identification and 

my familly 
Os aspetos da costa 

As marés 
Relações  

Tarefas Tarefas Tarefas Tarefas Tarefas 

 Ficha de trabalho 
Realizar o questionário do 
Manual (114) e do livro de 

fichas (ficha 43, pág 45) 

Questionário a "Viagem de 
Francesca Senna" 

 

Materiais Materiais Materiais Materiais Materiais 

 Manual, caderno, lápis, caneta 
Manual, livro de fichas, 
caderno, lápis, caneta 

Manual, caderno, lápis, caneta  

 Tarefas a realizar e devolver 
ao professor até --------- 

Tarefas a realizar e devolver 
ao professor até 7 de maio 

Tarefas a realizar e devolver 
ao professor até 30 de abril 

Tarefas a realizar e devolver 
ao professor até 7 de maio 

Tarefas a realizar e devolver 
ao professor até --------- 



 
 16:30/17:30 

 ATIVIDADE FÍSICA (aec) 
  15:30/16:30 

AT. LÚD. E EXP. (aec ALE) 

  TAREFAS    TAREFAS 

 Realização de Deslocamentos 
e Equilíbrios com recurso à 
visualização e replicação do 

método Tabata. 

   

 Materiais    Materiais 

     

 
Notas: 

1) Entre as 9:00 e as 10:00 (exceto à quarta-feira) e as 14:30 e 15:30 à 2ª, 4ª e 6ª o Prof. Armando está online no canal da disciplina do dia (ver em equipas) e no chat 
(conversa) do Teams, no grupo do messenger, no grupo do Facebook e no whatsap. 

2) Diariamente às 11:40 e 14:00 o Prof. Armando promove uma reunião (vídeo chamada) 
3) A Professora de Inglês (Sandra Pinto), assim como os de AEC Física (Rui Manuel Vasquinho) e ALE (André Faria) promovem uma reunião (vídeo chamada) nos seus 

horários (ou estarão no seu canal) 
4) As Professoras de TIC (Natália Gomes) e EMRC (Ana Catarina Carvalho) estarão, nos seus horários, disponíveis nos seus canais. 


