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APRESENTAÇÃO
Queridos alunos, mais um semestre se inicia. E gostaríamos de dar as boas vindas à todos. Iniciaremos o
Segundo Semestre de 2021 de forma remota, com o Projeto: RETOMA TAUÁ, que traz o tema inspirado na
Carta Pastoral 2021 do Bispo Dom Carlos Verzeletti: “SOZINHO NÃO DÁ! SÓ DÁ COM...”.
Estamos ansiosos para vê-los pessoalmente, e esperançosos de ter nossas escolas em suas atividades
presenciais, funcionando normalmente o mais breve possível. A saudade da dinâmica da rotina escolar é
imensa, recebê-los na entrada da escola, as brincadeiras com os colegas na hora do recreio, os momentos de
aprendizado entre professor e aluno e dos nossos momentos de culminâncias. Mas, por enquanto vamos
continuar estudando de forma remota.
Este caderno contém atividades dos componentes curriculares, que serão trabalhados ao longo de 30 dias
letivos. Caso surjam dúvidas, o aluno poderá recorrer ao professor da sua turma através do WhatsApp, ou o
responsável do mesmo poderá ir até a escola em busca das orientações corretas, adotando as medidas de
segurança.

ORIENTAÇÕES:
O caderno de atividades foi preparado para ser utilizado pelos alunos ao longo do mês de agosto de 2021.
Destacamos alguns pontos à serem observados para execução da tarefa:
 Organizar horários diariamente para realização das atividades, mantendo a rotina de estudos;
 Quando houver dúvidas ao realizar alguma atividade, peça ajuda a alguém que esteja em sua companhia.
Você também poderá anotá-las para conversar depois com o professor;
 Este caderno abrange os seguintes Componentes Curriculares: Língua Portuguesa, Matemática,
Geografia, História, Ciências, Educação Física;
 Não dobre, não amasse, não rasgue. Resolva todas as atividades com atenção e capricho;
 A devolutiva desse caderno deverá ser feita para seu respectivo professor.

Bom estudo!
Equipe Pedagógica / SEMED – SAT.
Agosto / 2021

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa
OBJETO DE CONHECIMENTO: Identificar as diferentes sonoridades das letras do alfabeto.
HABILIDADES: (EF01LP08)

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa
OBJETO DE CONHECIMENTO: Interação e reconhecimento de elementos contidos no ambiente a partir de
vivencias e linguagens.
HABILIDADES: (EF01LP08)

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa
OBJETO DE CONHECIMENTO: Interação e reconhecimento de elementos contidos no ambiente a partir de
vivencias e linguagens.
HABILIDADES: (EF01LP07), (EF02LP04).

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa
OBJETO DE CONHECIMENTO: Interação e reconhecimento de elementos contidos no ambiente a partir de
vivencias e linguagens.
HABILIDADES: (EF01LP012),(EF02LP04)

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa
OBJETO DE CONHECIMENTO: Interação e reconhecimento de elementos contidos no ambiente a partir de
vivencias e linguagens.
HABILIDADES: (EF03LP05),(EF12LP01).

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa
OBJETO DE CONHECIMENTO: Interação e reconhecimento de elementos contidos no ambiente a partir de
vivencias e linguagens.
HABILIDADES: (EF12LP01).

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
OBJETO DE CONHECIMENTO: A matemática como linguagem para a compreensão da realidade.
HABILIDADES: (EF01MA01), (EF01MA05).

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
OBJETO DE CONHECIMENTO: A matemática como linguagem para a compreensão da realidade.
HABILIDADES: (EF02MA09).

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
OBJETO DE CONHECIMENTO: A matemática como linguagem para a compreensão da realidade.
HABILIDADES: (EF02MA09)

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
OBJETO DE CONHECIMENTO: A matemática como linguagem para a compreensão da realidade.
HABILIDADES: (EF01MA06).

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
OBJETO DE CONHECIMENTO: A matemática como linguagem para a compreensão da realidade.
HABILIDADES: (EF01MA06)

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
OBJETO DE CONHECIMENTO: A matemática para compreensão do espaço/tempo nas transformações da
sociedade.
HABILIDADES: (EF02MA15).

LARANJA

VERDE

AZUL

AMARELO

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências
OBJETO DE CONHECIMENTO: Espaço, tempo e suas transformações.
HABILIDADES: (EF01CI02), (EF01CI04).

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências
OBJETO DE CONHECIMENTO: Ser humano, Ambiente e Saúde.
HABILIDADES: (EF01CI02),(EF01CI05).

COMPONENTE CURRICULAR: História.
OBJETO DE CONHECIMENTO: A identidade cultural dos grupos sociais amazônicos.
HABILIDADES: (EF01HI01), (EF02HI09), (EF02HI04).

COMPONENTE CURRICULAR: História.
OBJETO DE CONHECIMENTO: A identidade cultural dos grupos sociais amazônicos.
HABILIDADES: (EF01HI01)(EF02HI03).

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia
OBJETO DE CONHECIMENTO: Identificar e caracterizar os elementos que compõem a paisagem,
considerando lugares, temporalidades e costumes diferentes, em especial na Amazônia.
HABILIDADES: (EF01GE01), (EF01GE06).

COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física.
OBJETO DE CONHECIMENTO: Brincadeiras e jogos populares presentes no contexto comunitário e regional.
HABILIDADES: (EF12EF01), (EF12EF02), (EF12EF03), (EF12EF04).
BRINCADEIRA DE RODA:
Atirei o pau no gato
Mas o gato não morreu
Dona Chica admirou-se
Do berro, do berro que
o gato deu
Miau!

Não atire o pau no gato
Por que isso
Não se faz
O gatinho é nosso amigo
Não devemos maltratar os animais
Jamais!

BRINCADEIRA: PATA CEGA
Um participante é escolhido para ser a “pata cega”. Ele é vendado e rodado algumas
vezes. Depois, a pata cega sai atrás do grupo. Quem for pego coloca a venda, e o
jogo recomeça.
Pata cega de onde você veio? Do Maranhão
O que você trouxe de bom para nós? Arroz e feijão
Ouro ou prata? ...
Então gira como uma ...
- Marque com um X quem brincou com você:
( ) Mamãe
( ) Papai
( ) Irmão ou irmã

( ) Primo ou Prima
( ) Titio ou titia
( ) Vovó ou vovô

- Desenhe no quadro abaixo as brincadeiras que você mais gosta:

COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física.
OBJETO DE CONHECIMENTO: Danças do contexto regional e comunitário.
HABILIDADES: EF12EF12, EF12EF11.
A dança é a arte de mexer o corpo por meio de movimentos rítmicos e cada região do Brasil possui danças
diferentes. As danças de roda são as mais conhecidas em todo o país, nelas são utilizadas cantigas populares e
roupas com muitas cores e objetos da cultura local.
- Pinte bem bonito os desenhos abaixo e circule os que representam as danças que você conhece:

CARIMBÓ

DANÇA DA FITA

CIRANDA CIRANDINHA

RODA DE QUADRILHA

- Convide seus familiares para brincar com você a dança de roda ciranda cirandinha:
Ciranda Cirandinha
Ciranda, cirandinha
Vamos todos cirandar!
Vamos dar a meia volta
Volta e meia vamos dar
O anel que tu me destes
Era vidro e se quebrou
O amor que tu me tinhas
Era pouco e se acabou
Por isso, dona Rosa
Entre dentro desta roda
Diga um verso bem bonito
Diga adeus e vá se embora.

HINO MUNICIPAL
Ouvi crianças do Brasil,
País Augusto de encantos mil.
Cidade, símbolo riqueza,
Com solo fértil, mãe natureza.
As verdes matas ainda virgens,
Vieram nordestinos colonizar,
Terras tão ricas já doadas,
fundou a cidade o Potiguar.
Do porto Espírito Santo,
Tracuateua lá da Ponta.
São Raimundo dos Borralhos,
Onde o barco ali desponta.
Do continente Africano,
Palmáceas vieram pelo mar.
Óleo, Tempero, o Dendê,
És riqueza do Tauá.
Do Japão os imigrantes,
Em teu seio despertar.
Tornaram-se tão Brasileiros
Quanto o povo do Tauá.
Ah! Terra adorada,
Estado do açaí
Suas lindas palmeiras
E o canto da juriti.
Qual serpente margeando
O longo rio a irrigar,
Barro amarelo fertiliza
Meu Santo Antônio do Tauá.
Letra: Paulo Roberto Leite Filho
Música: Henry Martin Burnett Júnior

