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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: 1 - Identificar as diferentes sonoridades das letras do alfabeto e distingui-las
em situação de interação; 2 - Reconhecer e se apropriar do sistema de escrita alfabética de modo a atingir os
níveis de aprendizagem necessários na leitura e na escrita.
HABILIDADES: (EF01LP05), (EF03LP01).

ORTOGRAFIA

COMPONENTE CURRICULAR: Língua portuguesa
OBJETO DE CONHECIMENTO: Identificar as diferentes sonoridades das letras do alfabeto e distingui-las
em situação de interação.
HABILIDADE: (EF35LP27), (EF03LP05).

COMPONENTE CURRICULAR: Língua portuguesa
OBJETO DE CONHECIMENTO: 1- Reconhecer e registrar os diversos mecanismos de escrita que reforçam
a interação do sujeito na contemporaneidade e sua relação com as territorialidades sociais (família, bairro,
cidade); 2 - Vivenciar e registrar suas transformações comunicativas ocorridas no tempo e no espaço enquanto
sujeito do processo de letramento;
HABILIDADES :(EF12LP06);(EF01LP11).

COMPONENTE CURRICULAR: Língua portuguesa
OBJETO DE CONHECIMENTO: Identificar as diferentes sonoridades das letras do alfabeto e distingui-las em
situação de interação.
HABILIDADES: (EF01LP08).

COMPONENTE CURRICULAR: Língua portuguesa
OBJETO DE CONHECIMENTO: 1-Reconhecer e se apropriar do sistema de escrita alfabética de modo a
atingir os níveis de aprendizagem necessários na leitura e na escrita; 2 - Identificar as diferentes sonoridades
das letras do alfabeto e distingui-las em situação de interação;
HABILIDADES: (EF03LP02),(EF02LP08).

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
OBJETO DE CONHECIMENTO: Empregar a linguagem numérica para argumentar e demonstrar sua
estratégia na resolução de problemas.
HABILIDADES: (EF03MA04).

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
OBJETO DE CONHECIMENTO:Empregar a linguagem numérica para argumentar e demonstrar sua
estratégia na resolução de problemas.
HABILIDADES: (EF02MA09), (EF03MA04),(EF03MA06).

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
OBJETO DE CONHECIMENTO: Desenvolver o conhecimento estatístico e probabilístico para
compreensão do contexto sociocultural; Utilizar o conhecimento matemático na modelação e resolução de
problemas sociais
HABILIDADES: (EF03MA26), (EF03MA27), (EF03MA06).

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
OBJETO DE CONHECIMENTO: Desenvolver o conhecimento estatístico e probabilístico para compreensão
do contexto sociocultural;Compreender as relações entre as figuras unidimensionais, bidimensionais e

tridimensionais para percepção do mundo.

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
OBJETO DE CONHECIMENTO: Utilizar o conhecimento matemático na modelação e resolução de problemas

sociais; Interpretar as idéias matemáticas expostas nas regularidades e padrões, como estímulo ao
desenvolvimento da investigação e da criatividade.
HABILIDADES: (EF03MA06); EF03MA10);

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
OBJETO DE CONHECIMENTO: Empregar o conhecimento de sistemas de grandezas e de medidas em
situações do dia a dia.
HABILIDADES: (EF02MA20)

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
OBJETO DE CONHECIMENTO: Utilizar o conhecimento matemático na modelação e resolução de problemas
sociais; Empregar o conhecimento de sistemas de grandezas e de medidas em situações do dia a dia.
HABILIDADES: (EF02MA06).

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências
OBJETO DE CONHECIMENTO: Reconhecer, analisar e associar os principais grupos de seres vivos aos
ambientes em que são encontrados no planeta Terra;
HABILIDADES: (EF03CI04),(EF02CI06)

ANIMAIS SILVESTRES
E
DOMÉSTICOS

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências
OBJETO DE CONHECIMENTO: Compreender e analisar a composição do ambiente natural.
HABILIDADES: (EF03CI07).

COMPONENTE CURRICULAR: História
OBJETO DE CONHECIMENTO: Identificar os diferentes grupos sociais e as relações estabelecidas com a
sociedade levando em conta valores e regras sociais; Identificar sua história de vida, inserindo-a na realidade
amazônica e nacional.
HABILIDADES: (EF01HI07), (EF01HI08).

COMPONENTE CURRICULAR: História
OBJETO DE CONHECIMENTO: Identificar as diferentes noções de tempo, associando a diferentes
culturas, espaços e mundos do trabalho.
HABILIDADES: (EF01HI08)

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática e geografia
OBJETO DE CONHECIMENTO: Compreender localização e movimentação no espaço para o reconhecimento
do meio em que vive; Comparar paisagens do lugar onde habita e das relações entre a humanidade e a natureza
em outros lugares, em especial na Amazônia.
HABILIDADES: (EF01MA11), (EF01MA12), (EF03GE04).

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia
OBJETO DE CONHECIMENTO: Reconhecer semelhanças e diferenças nas formas pelas quais os diferentes
grupos sociais culturalmente produzem o espaço, considerando a história de sua cidade e de seu bairro.
HABILIDADES: (EF03GE06)

COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física.
OBJETO DE CONHECIMENTO: Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo.
HABILIDADES: (EF35EF01), (EF35EF04).
Os jogos ou brincadeiras populares fazem parte da cultura e são criados pelas pessoas ao longo do tempo,
passando de geração para geração. Nestes jogos, não existem regras fixas, elas podem ser criadas pelo grupo
que está brincando e modificadas sempre que necessário.
Existe uma grande quantidade de jogos e brincadeiras populares conhecidas, que fizeram e ainda fazem a
alegria de muitas crianças brasileiras: queimada, bandeirinha, cabo de guerra, peteca, esconde-esconde, boca de
forno, amarelinha, pata cega e muitas outras.
- De acordo com o texto acima escreva o nome das brincadeiras e jogos populares que você mais gosta.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
- Cite o número de participantes e os objetos utilizados em cada brincadeira a seguir:

_______________________
_______________________

_______________________
_______________________

________________________
________________________

_______________________
_______________________

_______________________
_______________________

________________________
________________________

- Vamos brincar? Escolha um tipo de brincadeira ou jogo popular para você praticar. Convide seus pais, irmãos
e as demais pessoas que moram na sua casa para participar.
- Qual foi a brincadeira ou jogo que você escolheu?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
- Diga quem brincou com Você? Você se divertiu?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física.
OBJETO DE CONHECIMENTO: ESPORTES DE CAMPO E TACO
HABILIDADES: (EF12EF05), (EF12EF06).
Esportes de campo e taco são modalidades com objetivo rebater a bola o mais longe possível para se
percorrer o maior número de vezes as bases (ou a maior distância entre as bases) e, assim, somar pontos. São
exemplos dessa modalidade: tacobol e baisebol.

01). Dos exemplos acima qual jogo de campo e taco você já praticou?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
02). Qual das modalidades de campo e taco você já viu pela TV?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
03). Descreva quais objetos você observou que aparecem nas imagens durante a prática do tacobol e do
beisebol.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
04). De acordo como você conhece quais são as principais regras do tacobol?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

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

