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#ESTUDOEMCASA 
BLOCO N.º 41  

DISCIPLINA Matemática 
ANO(S) 2.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  Reconhecer e relacionar entre si intervalos de tempo (hora, dia, semana, mês e ano). 

Título/Tema do Bloco 

TEMPO (1) 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Considera a atividade “Escrever o teu nome completo”. 
 

  

Quanto tempo demoras a fazer esta atividade?  

Estimativa ______________________________  

(Tempo que pensas ser necessário para realizar a atividade). 

Medida ________________________________  

(Usa o cronómetro e mede o tempo necessário para a realização da atividade). 

1.º ciclo/2.º ano  

1.º ciclo/2.º ano  

1.º ciclo/2.º ano  

2. Considera a atividade “Dizer o alfabeto”. 
 

  

Quanto tempo demoras a fazer esta atividade?  

Estimativa ______________________________  

(Tempo que pensas ser necessário para realizar a atividade). 

Medida ________________________________  

(Usa o cronómetro e mede o tempo necessário para a realização da atividade). 
 

1.º ciclo/2.º ano  

1.º ciclo/2.º ano  

1.º ciclo/2.º ano  

 
3. Considera a atividade “Contar até 50”. 
 

  

Quanto tempo demoras a fazer esta atividade?  

Estimativa ______________________________  

(Tempo que pensas ser necessário para realizar a atividade). 

Medida ________________________________  

(Usa o cronómetro e mede o tempo necessário para a realização da atividade). 
 

1.º ciclo/2.º ano  

1.º ciclo/2.º ano  

4. Considera a atividade “Dar 30 saltos de pés juntos”.   

Quanto tempo demoras a fazer esta atividade?  

Estimativa ______________________________  

(Tempo que pensas ser necessário para realizar a atividade). 

Medida ________________________________  

(Usa o cronómetro e mede o tempo necessário para a realização da atividade). 

1.º ciclo/2.º ano  

1.º ciclo/2.º ano  

5. Considera a atividade “Ler um texto”. 

 
 

  

 
 

1.º ciclo/2.º ano  

1.º ciclo/2.º ano  

 

 

 

 

 

 

A equipa na TV 
A mãe do Quico vê a equipa na TV. 
O Quico come o queque de limão e a mãe o quivi. 
O queque é delicado e o quivi é de qualidade. 

- O que é aquilo, Quico? 
- É a tua equipa, toda equipada, ao ataque. 
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Quanto tempo demoras a fazer esta atividade?  

Estimativa ______________________________  

(Tempo que pensas ser necessário para realizar a atividade). 

Medida ________________________________  

(Usa o cronómetro e mede o tempo necessário para a realização da atividade). 

 

5. Regista, na tabela, os valores das tuas estimativas e medições e responde às 

perguntas. 
 

  

 

1.º ciclo/2.º ano  

1.º ciclo/2.º ano  

 

 

a) Qual foi a atividade que demorou mais tempo? 

 

R. ______________________________________________________________________________ 

 

 

b) Qual foi a atividade que demorou menos tempo? 

 

R. ______________________________________________________________________________ 

 

 

c) Quanto tempo demoraste a escrever o nome completo? 

 

R. ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

d) O que achas das estimativas que fizeste? Os teus valores estavam aproximados dos valores medidos? 

 

R. ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tempo

A vidade
   ma va do tempo

 em  e undo  
 edi ão do tempo
 em  e undo  

  c eve  o nome completo

 i e  o al a eto

 onta  até   

 a      alto  com o  pé   unto 

 e  o te to

 on t  iuma ta ela no teu cade no, emel ante da ima em,pa a  e i ta e o 
valo e da tua e  ma va e medi  e .


