AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CRATO
Ano letivo 2019/ 2020

PLANO DE ATIVIDADES A REALIZAR – 7ºB

Disciplina

Professora

Atividades Propostas

Data de
envio

Modo de envio

- Resolver o questionário sobre o texto “ Ladino” de
Miguel Torga (pág.106 Manual);
- Resolver os exercícios de gramática (pág. 107- Manual).
Português

Manuela
Matos

- Concluir a leitura do livro escolhido individualmente na
BE;
- Preencher a ficha de leitura que foi previamente
entregue.


Até
26/03/2020
(5ªfeira)

Enviar para o e-mail:
manuelarmatos@hotmail.c
om

Enviar para o e-mail:
manuelarmatos@hotmail.c
om

Enquanto a Escola Virtual não estiver operacional, usarei o email da turma sempre que necessário.
(duas aulas de 75 minutos + duas aulas de 50 minutos)
 Páginas 110 - 111 do manual: Fazer todos os exercícios
exceto o 7, no caderno ou num documento Word.
 Página 114 do manual: exercício 1
 Página 115 do manual, exercício 1

Inglês

Até 24/03/20
(3ªfeira)

Alexandra
Medeiros





Até 22
março

Página 116 exercícios 1, 2 e 3
Escrever três vezes a lista de verbos irregulares a decorar.
À mão, e tirar foto para enviar. Passar o tempo que sobrar
Até 25
a decorá-los
Fazer os seguintes exercícios da Escola Virtual até obter março
bolinha verde: “Vocabulary: School – 4 bolinhas;
Grammar4 atividades, 4 bolinhas; Wh-questions in the
Past e Modal Verbs)

Ficheiro word ou fotografia do
de caderno para o email

de

Enviar os trabalhos para
xana.medeiros@gmail.com

Notas
Nota:
consolidação
de conteúdos
trabalhados
na última
semana de
aulas.
Nota:
podem
ilustrar a ficha
de leitura
com imagens.

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CRATO
Ano letivo 2019/ 2020

PLANO DE ATIVIDADES A REALIZAR – 7ºB


Francês

História

Geografia

CIDES

MATEMÁTICA

Sofia Bello
Morais

Preencher a ficha de autoavaliação que vou mandar para
o mail

- Realizar os exercícios das págs.19,20 e 22 do caderno de
atividades.*

20/03/2020

Enviam a fotografia dos
exercícios resolvidos por
email.

25/03/2020

Escola Virtual

24 março

Os alunos podem enviar por
mail ou o mais fácil é
continuarem a colocar na pasta
privada do MEOCLOUD

Enviei já no sábado, trabalhos via escola virtual para os
alunos realizarem e avisei-os através do email que temos na
turma, espero que eles o consultem e enviem.
Colocarei todos os a na plataforma do meocloud, tal como
tenho feito até agora.
Irei, sempre que possível, trabalhar também com a escola
Lígia Vieira virtual.
Para já, está na pasta do 7º ano, do meo cloud, o teste que
devem realizar e colocá-lo lá, logo que feito, com a
respetiva identificação.
Natália
Castelinho

Natália
Castelinho

Susana
Costa

a atividade prevista é que os alunos elaborarem um cartaz (se
possível grande) para colocar na sua varanda, porta ou janela
com frases do tipo “Vai correr tudo bem. Estamos em casa”.
Decorar a gosto.
Manual Parte 1
(ex:28,pág. 97;
Tarefa 13, pág. 98)
Ficha de Trabalho

FísicoQuímica

Até 24/03/20
(3ªfeira)

sofiabellomorais@gmail.com
*A realização dos exercícios
será feita em documento Word
com o nome CA7B p19.20.22
(ou
seja:
Caderno
de
Atividades 7ºano B, págs.
19,20 e 22)

José
Manuel
Arraia

Soluções: Leitura do manual parte 2 Materiais e Energia, entre as
paginas 27 e 32.
Fazer e enviar ao docente a ficha de trabalho FT18 que se
encontra no MEOCLOUD

Ficha
produzida e
enviada
através da
Escola Virtual
para a turma
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Ciências
Naturais

José Ruas

Educação
Visual

Jorge
Graça

Educação
Física

João
Ramos

Educação
Musical

Tecnologias
da
Informação e
Comunicação

Cláudio
Pedrico

Nuno
Gama

- Avaliação formativa do manual;
- Trabalhos de pesquisa
- Ficha de avaliação formativa da Escola Virtual (EV);
- Quizes da EV
- Autoavaliação
Os alunos irão receber, por email, as propostas de atividade a
desenvolver, assim como os exemplos orientadores para a sua
execução. Depois de realizar a atividade vão tirar uma foto e
enviar ao professor, também por email, até ao dia 26 de março.
(jmbgraca@gmail.com)
Andebol- Leitura e realização de um teste
Voleibol- Leitura do documento

- Até 19/3
- Até 19/3
- Dia 20/3
- Até 25/3
- Até 26/3

-

Email
Email
EV
EV
Email

26 de março

25 de março

Tarefa para o 7ºB de Educação Musical: Consultar o
Youtube musica de José Galvão para Flauta de Bisel
canções: Eye of the tiger e Eterno Anjos: Tocar estas duas
canções na flauta juntamente com o Play Back.
Aulas (20 e 27/03/2020):
- Redação, no caderno digital, do sumário;
20/03/2020:
Lições nºs 47 e 48 - Sumário: Formas para copiar e cortar (mover)
blocos de texto.
Formas para colar e apagar blocos de texto.
- A seguir ao sumário, pesquisar na internet, através de um motor
de busca (Google Chrome, por exemplo) sobre as formas que
existem para copiar e cortar (mover) blocos de texto;
- Escrever, no caderno digital, as formas para copiar e cortar
(mover) blocos de texto;
- Fazer um PrintScreen do menu Base da forma que existe para
copiar e cortar (mover) e colocar essas imagens após a descrição
dos passos (selecionar a imagem, Formatar -> Moldar Texto -> À
frente do texto;
- A seguir ao sumário, pesquisar na internet, através de um motor
de busca (Google Chrome, por exemplo) sobre as formas que
existem para copiar e cortar (mover) blocos de texto;

Enviar os cadernos digitais
para o e-mail
docentenunogama550@gmail.
com

28/03/2020
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- Escrever, no caderno digital, as formas para colar e apagar blocos
de texto;
- Fazer um PrintScreen do menu Base da forma que existe para
colar e colocar essa imagem após a descrição dos passos
(selecionar a imagem, Formatar -> Moldar Texto -> À frente do
texto;
- Redação, no caderno digital, do sumário;
27/03/2020:
Lições nºs 49 e 50 - Sumário: Formatação do tipo de letra.
Formatação dos parágrafos.
- A seguir ao sumário, descrever, por passos, como se acede à
formatação do tipo de letra;
- Fazer um PrintScreen do acesso à formatação do tipo de letra e
colocar essa imagem após a descrição dos passos (selecionar a
imagem, Formatar -> Moldar Texto -> À frente do texto;
- Descrever, por passos, como se acede à formatação dos
parágrafos;
- Fazer um PrintScreen do acesso à formatação dos parágrafos e
colocar essa imagem após a descrição dos passos (selecionar
cada uma das imagens, Formatar -> Moldar Texto -> À frente do
texto.
O diretor de turma
José Arraia

