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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁLVARO VELHO 
ESCOLA BÁSICA DO 2º E 3º CICLOS DE ÁLVARO VELHO 
ESCOLA EB1/JI N.1 LAVRADIO 
ESCOLA EB1/JI N.2 LAVRADIO 
ESCOLA EB1/JI DOS FIDALGUINHOS 

PLANO DE ESTUDO 

[16/03/2020 a 27/03/2020] 

Escola: E.B.1/JI dos Fidalguinhos  Ano: 2º ano  Turma: B 
 

Disciplina: PORTUGUÊS 
 

Conteúdos: Consolidação de conteúdos 

Leitura e Interpretação de texto, gramática, ortografia e produção escrita 

Atividades: 

Realizar as fichas do livro “Preparar a avaliação”: ficha Preparo a avaliação 5 (págs: 18, 19, 20 e 21) 
e Preparo a avaliação 6 (págs: 22, 23, 24 e 25) 
 

Conteúdos: Domínio:Escrita 

Redação de um texto descritivo 

Atividades: 

Escolher uma receita deliciosa com um dos pais, prepara-a e depois no caderno de casa, descrever 
o que fez, como correu, partes mais divertidas, partes que correram menos bem e por fim como 
ficou o resultado final… pode desenhar esse momento e até copiar a receita que fez para o 
caderno de casa. DIVERTE-TE 
 

Observações: Deverá ler livros que tenha em casa ou audiolivros  
 

Disciplina: MATEMÁTICA 

Conteúdos: Tabuada do 6 

Aprender a tabuada do seis 

Atividades: 

Aceder ao site da EscolaVirtual, clicar em 1º Disciplinas, 2º Matemática; 3º Números e operações, 
4º Aulas, 5ºMultiplicação e 6º Tabuada do 6, realizar essas atividades. A seguir ir ao manual e 
realizar o Aprendo e aplico do manual, pág: 128 e 129. Para  terminar esta atividade pode ir de 
novo à Escola Virtual e no mesmo local aceder a canções e ouvir a “Canção da Tabuada do 6”.  
Fazer no Caderno de Apoio ao Estudo – a Atividade 36 (pág37). 
Praticar as tabuadas no site www.tabuadas.pt e fazê-las no caderno de casa. 
 

Observação: Se não conseguir aceder à Escola Virtual fazer apenas as páginas dos livros e 
consolidação no caderno 
 

Conteúdos: Numeração até 899 e até 999 

Aprender e consolidar numeração até 999. 

Atividades: 

Realizar as fichas do manual Aprendo e aplico – numeração até 899 - (págs: 126/127) 
Realizar a ficha do Caderno de Atividades – Ficha 28 – (pág:36) 
Realizar a ficha do Caderno de Apoio ao Estudo – Atividade 35 (pág: 36) 
 
Realizar as fichas do manual Aprendo e aplico – numeração até 999 - (pág: 130) 
Realizar a ficha do Caderno de Atividades – Ficha 29 – (pág:37)  
Realizar a ficha do Caderno de Apoio ao Estudo – Atividade 35 (pág: 37) 

http://www.tabuadas.pt/
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Observação: Poderá complementar com atividades na escola Virtual, no domínio de números e 
operações com – Números até 1000 
 

Disciplina: ESTUDO DO MEIO 

Conteúdos: Animais 

Realizar as fichas do Caderno de Atividades: Ficha 27 (pág: 34) Ficha 28 (pág: 35) Ficha 29 (pág: 
36) e Ficha 30 (apenas a pág:37) 
Realizar as fichas do Caderno de Apoio ao Estudo: da Atividade 21 até à 27 (págs: 22 até 28) 
 

Observação:  
1ª Proposta: No caderno de casa ou numa folha de cartolina pode fazer um trabalho de pesquisa 
no qual faça a descrição de um animal à sua escolha, incluindo estes itens e outros, caso deseje, 
com fotos ou desenhos.  

 
 

2ª Proposta: Visitar a Plataforma Barreiro Educa+ e realizar atividades propostas sobre esta 
unidade:  seres vivos 
https://barreiroeducamais.cm-barreiro.pt/ 

  
 
  

Disciplina: Expressão Artística 

Conteúdos: Recorte pintura e colagem 

Atividades: Atividades alusivas ao tema da Páscoa, Dia do Pai… 

1ª proposta: O aluno poderá realizar todas as atividades do livro: Caderno de Expressão Plástica 
até à atividade  11. 
  

https://barreiroeducamais.cm-barreiro.pt/
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2ª proposta: Utilizar material de reciclado: caixas de papel, tampas, lã, palhinhas… tudo o que 
quiser incorporar na sua construção para construir um animal do outro mundo… Pode depois 
descrevê-lo no caderno, nome do seu planeta, alimentação, reprodução, modo de se deslocar. 
Ambiente em que vive, características próprias deste animal… 

Disciplina: Educação Musical e artística 

Conteúdos: Educação Ambiental 

Atividades: Construir instrumentos musicais e depois pedir a alguém para fazer vários 
batimentos com diferentes ritmos que o aluno terá de imitar. 
Link para construir instrumentos musicais: https://youtu.be/OcHjzKDGH6o  
 
Os alunos que não conseguirem ter acesso à internet poderão fazer a atividade, construindo o 
seu instrumento musical da seguinte forma: colar dois copos de iogurte com pedrinhas lá dentro 
e decorar a sua maraca ou apenas colocando pedrinhas dentro de uma garrafa de plástico ou 
embalagem de iogurte líquido, decorá-la e divertir-se. 
 

Disciplina: Cidadania e Desenvolvimento 

Conteúdos: Educação Ambiental 

Atividades:  

1ª proposta: O aluno poderá aceder à Plataforma Barreiro Educa+ 
https://barreiroeducamais.cm-barreiro.pt/      e realizar várias atividades na área da educação ambiental 
  
2ª proposta: O aluno poderá aceder ao site da biblioteca dos livros digitais e ler os audiolivros 
alusivos à Cidadania, alimentação saudável… 
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/biblioteca/   

 
 

Disciplina: Educação Física 

Conteúdos:  

Atividades: Atividades de aquecimento e jogos 

- O aluno poderá ensinar à família a Marcha do Aquecimento,  depois fazer estafetas tais como, 
transportar brinquedos de um lado para o outro; fazer um percurso passando com os pés um 
brinquedo a outro elemento da família que o deverá receber com os pés… e assim sucessivamente, 
o aluno deitado com um monte de peluches nos pés deve pegá-los com os pés, elevar as pernas e 
depositá-lo numa caixa que terá por cima da sua cabeça… Seja criativo! 
 
 

https://youtu.be/OcHjzKDGH6o
https://barreiroeducamais.cm-barreiro.pt/
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/biblioteca/


AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁLVARO VELHO 
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PLANO DE ESTUDO 

[16/03/2020 a 27/03/2020] 

Escola: EB1 dos Fidalguinhos  Ano: 2º   Turma: B 
 

Disciplina: E.M.R..C. 
 

Conteúdos:  

 
A Páscoa Judaica e a Páscoa Cristã. 
Os milagres de Jesus. 
 

Atividades:  

 
 Visionamento de um filme sobre os  milagres  de Jesus. 
 “O cego de Jericó”. 

Ordenação e pintura de uma pequena banda desenhada alusiva à história visionada pelos 
alunos. 

Conclusão do trabalho iniciado em aula. 
 

 

Conteúdos: 

 
A Páscoa Cristã. 
 

Atividades: 

 
Os alunos devem desenvolver um trabalho alusivo ao tema da Páscoa. 
O trabalho pode ser manual ou escrito.  
Podem usar os mais diversos materiais reciclados. 
Podem recorrer à Internet para tirar ideias. 
Podem ser auxiliados pelos pais/encarregados de educação. 
 

 
 

Conteúdos: 

 

Atividades: 

 
 

Conteúdos: 

 

Atividades: 
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Obs. As turmas estão agrupadas com  2ºano Turma A e Turma B. Horário: Quinta- feira das 17 às 18 horas
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