
  
 

 

 

 
 

 

 

PROGRAMA DESCRIÇÃO  

DO EPISÓDIO 

RELAÇÃO DO PROGRAMA  

COM AS OCEPE 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES  

COMPLEMENTARES 

Peg e o Gato - 3ª e 6ª – 9:30 

Série que alia a música à resolução 

de problemas matemáticos. 

Peg e o Gato são dois amigos que 

gostam de explorar e viver grandes 

aventuras. Nessas aventuras fazem 

novos amigos que os ajudam a 

resolver os problemas que vão 

encontrando. 

Episódio 28 

3ª feira – 23/6/20 

"Mais aventuras do...Robin 

dos Bosques?" 

Peg e o Gato vivem uma 

aventura com o Robin dos 

Bosques. 

Área da Expressão e 

Comunicação: Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita; 

Matemática; Música 

Área de Formação Pessoal e 

Social: convivência democrática 

e cidadania 

-Procurar informação sobre a história do Robin dos 

Bosques; 

-Pesquisar sobre as diferenças e as semelhanças 

entre o bosque e a floresta e propor um passeio à 

floresta ou ao bosque mais próximo; 

-Relembrar histórias passadas na floresta, como por 

exemplo “O capuchinho vermelho”, A casinha de 

chocolate”, “Caracóis dourados e os três ursos”; 

-Representar com pintura ou desenho a história 

preferida; 

-Com o nome das personagens da história cria rimas 

divertidas; 

-Com a ajuda da família escrever o nome das 

personagens da história e os nomes dos elementos 

da família; 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
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-Identificar letras que são comuns nos nomes, 

contar as letras que se repetem, registar e 

comparar as que se repetem mais ou menos vezes; 

-Junta, por montinhos, diferentes objetos que 

tenhas em tua casa; 

-Tentar adivinhar qual o montinho que pesa mais; 

-Confirmar as hipóteses utilizando uma balança, 

registar o peso de cada montinho e comparar; 

 -(…) 

Episódio 29 

5ª feira – 26/6/20  

“Outro problema do 

comboio”! Todos a bordo! 

Peg e o Gato fazem uma 

viagem e vivem uma aventura 

com o Albert Einstein. 

 

 

 

 

Área da Expressão e 

Comunicação: Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita; Matemática 

Área do Conhecimento do 

Mundo 

-Conversar com a família sobre a história deste 

episódio; 

-Pesquisar sobre quem foi Albert Einstein, o que é o 

Prémio Nobel e descobrir se conhecem alguém que 

tenha ganho um prémio; 

-Identificar as palavras que não percebem o que 

significam e procurar o seu significado no dicionário 

(por exemplo, factos, íngreme, dedução, dobro, 

grato, rótula, etc.); 

-Procurar como se diz “pipocas” ou outras palavras, 

em diferentes línguas;  

-Jogar ao “Quem é quem?” com os elementos da 

família - referir pistas acerca da pessoa (alto, 

baixo, careca, cabelo comprido, homem mulher, 
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 etc.) em que se está a pensar e os outros tentam 

adivinhar quem é; 

- Esconder um objeto em casa, desenhar as pistas 

para lá chegar e propor à família que o encontrem; 

-Preparar e fazer um piquenique com a família num 

espaço verde; 

-Durante o piquenique recolher elementos naturais 

e fazer uma composição com eles, quando regressar 

a casa;   

-(…) 

 


