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ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO (Nº 26/2020)

DECRETO Nº. 26 DE 17 DE ABRIL DE 2020.

Nomeia candidata aprovada em Concurso Público
Municipal de Provas e Títulos e, Avaliação Médica
Ocupacional e dá outras providencias
O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais e,
CONSIDERANDO a ordem judicial constante da douta decisão prolatada no Mandado de
Segurança, processo 0000362-24.2015.8.05.0240, que hora tramita nessa Comarca.
CONSIDERANDO que deve obediência ao princípio da harmonia constitucional entre os
três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

DECRETA:
Art.1º Fica nomeada a Srª Marluce Barreto Santos Fonseca, aprovada em Concurso
Público Municipal, para o cargo de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Administração,
Planejamento e Finanças.
Art.2º. Este Decreto tem efeito retroativo a 20 de março de 2020.
Art.3º - Revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO, em 17 de abril de 2020.

George Vieira Gois
Prefeito

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Praça da Bandeira, nº 176 – Centro .
Telefones: (75) 3627-2108/2136
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DECRETO (Nº 27/2020)

DECRETO Nº 027 DE 17 DE ABRIL DE 2020.

“DISPÕE
EM

SOBRE

COMISSÃO

EXONERAÇÃO
DE

DIRETORA

DO

CARGO

ESCOLAR

E

DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e pertinentes,

DECRETA:

Art.1º. – Fica Exonerada a Sr. Paula Gardênia Luna Morais do Cargo em Comissão
de Diretora Escolar, da Escolinha Piu-Piu, da Estrutura Administrativa do Município,
na Secretaria de Educação.
Art.2º- Este Decreto tem efeito retroativo à 31 de março de 2020.
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO, em 17 de abril de 2020.

George Vieira Gois
Prefeito Municipal

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Praça da Bandeira, nº 176 – Centro .
Telefones: (75) 3627-2108/2136
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DECRETO (Nº 28/2020)

DECRETO Nº 028 DE 22 DE ABRIL DE 2020.

“DISPÕE
EM

SOBRE

COMISSÃO

DE

NOMEAÇÃO PARA O
DIRETORA

ESCOLAR

CARGO
E

DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e pertinentes,

DECRETA:

Art.1º. – Fica Nomeada a Sr. Rita Conceição Mato Grosso Brito Ribeiro para o
Cargo em Comissão de Diretora Escolar, da Escolinha Piu-Piu, da Estrutura
Administrativa do Município, na Secretaria de Educação.
Art.2º- Este Decreto tem efeito retroativo à 01 de abril de 2020.
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO, em 22 de abril de 2020.

George Vieira Gois
Prefeito Municipal

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu –CNPJ:13.696.257/0001-71, Praça da Bandeira, nº 176 – Centro .
Telefones: (75) 3627-2108/2136
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
RESOLUÇÃO (Nº 001/2020)

" *.

ESTADO DA BAHIA

!

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

ª' «a' (3.6 , pm
. - PSAPEA

ªr:-mu?

.

'

º O“?

GOVERNO DO POVO

Conselho Municipal de Educação - CME
RESOLUÇÃO CME N.º 001/2020,

,

De ,13 de abril de 2020

Orienta as instituições integrantes do Siste
ma Municipal de

Ensino sobre o desenvolvimento das:;atiyidades
curriculares, em
regime especial, enquanto permanecerem
os atos decorrentes
do Decreto Municipal, «que estabelece as
medidas temporárias
para o enfrentamento de Emergência
em Saúde Pública de

Importância Internacional — ESPIN, para fins de
prevenção e
enfrentamento à COVID19.

.

É

?

:

A

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE SAPEAÇU - BAHIA, no uso
de

suas

atribuições

e,

em

convergência

com

as

medidas

temporárias

de

enfrentamento de situação de Emergência
em Saúde Pública, adjunta à Lei Federal
nº. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, à
Portariado Ministério da Saúde nº. 188,
de 3
de fevereiro de 2020, ao Decreto Estad
ual nº. 19.549 de 18 de março de
2020 que

declara a situação de Emergência no
território baiano e ao Decreto Estadual
nº.
19.529 de 16 de março de 2020 que
dispõe sobre a suspensão das ativid
ades Ietivas

nas unidades de ensino, públicas e partic
ulares, e, ademais', considerando o item
6 do
Comunicado do Conselho Nacional
de Educação - CNE, conexo às orient
ações para
os sistemas e estabelecimentos de
ensino, em face da Pandemia do COVID
19, pelo
qual se reporta à aplicação do previs
to rio-Art.. 2º do Decreto-Lei nº.
1.044;-de 21 de
outubro de' 1969, possibilitando o
atendimento aos estudantes com
tarefas, ações e

atividades curriculares nos seus
domicílios, como compensação da
ausência às
aulas, desde que esse ato tenha
gerenciamento técnico—pedagógico
e cônsono com
as condições das unidades escolares;
, , ., ii

Considerando o disposto no 54º
do Art. 32 da LDB que, de modo
explícito,
determina que no ensino fundamenta
l as_atividades regidas pelos
princípios da

educação a distância sejam
utilizadas como complementação
da aprendizagem ou

'i

GOVERNO DO

POVO
Prefeitura Municipal de Sape
açu —CNPJ:13.696.257/0001—71
, Rua JJ Seabra, nº 46 — Cent
ro . Telefones:
(75) 3627—2172

I

”:* ª

“'
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ESTADO DA BAHIA
'
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
me mm?

* covmuomovo ;

Conselho Municipalde Educação - CME
aplicadas em situações emergenciais, sublinhada a
regularidade da oferta no modelo
de ensino presencial;
'

Considerando a Portaria do MEC nº, 3545, de 19 de
março de 2020, que dispõe

sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em
meios digitais “no ensino
superior, em caráter de excepcionalidade, enqua
nto durar'a situação de Pandemia do

COVID — 19;

Considerando o disposto no Art.'2º do Decreto Federa
l? nº. 9.057,”de 25 de
maio de 2017, que declara a possibilidade da
utilização da educação a distância na
educação básica e no ensino superior,
exclusivo para aqueles casos constantes
na
legislação educacional brasileira, obser
vadas as condições de acessibilidade
que

devem ser asseguradas nos espaços e meios
utilizados;

.

Considerando a indicação do CNE expre
ssa no seu comunicado sobre as
implicações da Pandemia do COVID—19
para que se assegure, no processo
de
reorganização dos calendários escolares,
a reposição de aulase atividades—esco
lares

interrompidas, nos termos dennidos pelo
;inciso VII doª'ª'Art, 206 da Constituição

Federal, reafirmado no inciso IX do Art. 3º
da LDB;

f

Considerando os termos do Decreto
nº 15, de vintewe tgêsfjde março de dois
mil

e vinte, que “dispõe sobre outras medidas
temporárias défprevençâo e controle para
enfrentamento do COVID-19 no âmbi
to do Municipio de Sapeaçu e dá
outras
providências”;

Considerando os termos do Decreto
nº 20, de seis :de abril de dois mil
e vinte,
que “prorroga e adota novas medi
das temporárias de prevenção
e controle para

enfrentamento do COVID-19 no âmbi
to do Município de Sapeaçu";

GOVERNO no POVO

, .

_

_,

Prefeitura Municipal de Sapeaçu
—CNPI:13.696.257/0001—71, Rua
JJ Seabra, 'nª 46 — Centro .“Telefone
s:

(75) 3627-2172
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“'

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
%).-4:
*

GOVERNODOPOVO ;

Conselho Municipal de Educação -CME
que

“7“

Considerando os termos do Decreto nº 21,
de seis de abril de dois mil e vinte,
“declara estado de calamidade públic
a no Municipio de Sapeaçu para

enfrentamento da pandemia decorrente do
COVID 19 e dá outras providências”.
.
1. I
I

x
«

RESOLVE:

Art.

1º.

Fica

reiterada

a! situação de

Emergência em

Saúde

Pública,

assinalando-se o Parecer CNE/CEB
nº. 1, de 29 de janeiro dez2002, como
“referência

no cumprimento das medidas de prev
enção e enfrentamento à COVID-19,
pelo que
se considera a possibilidade de reorgani
zação das atividades curriculares, a parti
r dos
projetos pedagógicos, com acom
panhamento, pelas respectivas
unidades escolares

da educação básica municipal,

'

Parágrafo único. No âmbito destanor
mativa, ratifica—se a definição do
CNE
acerca da situação emergencial
e se consideram as modificações
dramáticas da vida
cotidiana decorrentes de calamida
de'pública, confirmada pelo “Dec
reto Legislativo nº.

6, de 20 de março de 2020.

' "

'

Art. 2º Orientar as unidades esco
lares da educação básica, inte
grantes do
sistema municipal de ensino, a apli
cação das atividades curriculares
nos (domicílios
dos estudantes, por força das medi
das temporárias de enfrentament
o à situação de

emergência em saúde pública
de importância internacional."

'

ê1º A aplicação das atividades
curriculares nos domicílios dos
estudantes se

caracteriza peloque segue:

. É”

“.

,

|) Procedimento de compensaç
ão das ausências às aulas
em interrupção, de modo a
configurar a continuidade
pedagógica dos atos curr
iculares, salvaguardando
o
principio do atendimento educ
acional compulsório, implícito
em.-regra constitucional,

garantindo os objetivos de aprendiz
agem estabelecidos para oÉ'ano
letivo. "
Il) Ente

ndimento de que as orientaç
ões aqui preceituadas se refe
rem à proteção

individual e da coletividade,

"

.

GOVERNO DO POVO

,,

:? :

Prefeitura Municipal de Sapeaçu
—CNPJ:13.696.257/0001—71, Rua
JJ Seabra, nº 46 — Centro . Telefo
nes:

(75) 3627—2172

';
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ESTADO DA

,

_

BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPEAÇU

PREFEITURA

SAPEAÇU

ºpus mou?

GOVERNO DO POVO

Conselho Municipal de Educação ÃCIVIE
Ill) Forma de inclusão de múltiplas possi
bilidades de ferramentas de ensino, de
suporte digital ou não digital, contendo
ementa correspondente às finalidades,
nexos
didáticos que assinalem o propósito
das atividades e seus desdobrament
os em
aprendizagens previstas, importância
para patamares sucessivos de cresciment
o na

apropriação e estruturação dos diversos
saberes e possíveis elos que estruturam
dois
ou mais componentes curriculares legal
mente instituídos.

IV) Descaracterização institucional da subst
ituição do ensino presencial poreducação
a distância, resguardada a cota percentual
máxima, legalmente prevista para o ensin
o
médio e para o ensino superior, e para
o ensino fundamental, conforme estab
elece o

Art. 32, 5 4º da LDB.

_

'

.

V) Acolhimento ao que determina o
Art. 31,1inciso IV, da LDB, para a total
ização da
frequência das crianças nas unidades
da educação infantil: no limite míni
mo legal de

60% (sessenta por cento) de prese
nça, nos duzentos dias letivos previ
stos no
calendário, admitidas somente as
atividades curriculares de natureza
presencial.
VI) Previsão de execução de práti
cas avaliativas, no sentido de
acompanhar o

desenvolvimento das aprendizagens
a que se refere o inciso-lll e, deste
modo, se
antecipar a

eventuais descontinuidades

na apropriação dos múltiplos
saberes,
adstritos ao planejamento das
referidas atividades curriculares
nos domicílios dos

estudantes.

'

'

,

VII) Ciência de que a aplicação
das atividades curricújáês'hos domiê
ílios dos
estudantes é correlata à situação
emergencial, que será cessada tão
logo as
autoridades

de

saúde

deem

por encerradas

as medidas temporárias para
o
enfrentamento de Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacio
nal — ESPIN.

VIII) Percepção de que a unidade básic
a do calendário letivo do ano e, consi
derando
a exist
ência de defasagem entre o ano
letivo e o ano civil, se ratifica a inevi
tabilidade

do seu rearranjo, com ajustes
entre periodos, tempos, horários
que pessam zerar a
defas

agem, como prevê o Parecer CNE/
CEB nº.1 de 29 de janeiro de 2002,
podendo
incluir, excepcionalmente, na
reduç

ão da defasagem, a contagem
dos tempos das
atividades curriculares nos domic
ílios dos estudantes.
—
,

IX) Ratificação dos parâmetros organ
izativos das atividades curricular
es e a execução
de seus curriculos e programas,
,sobremodo no que tange ao
cumprimento dos
i,.e

GOVERNO DO POVO

Prefeitura Municipal de Sapeaçu
—CNPJ:13.696.257/0001—71, Rua
JJ Seabra, nº 46 — Centro . Telef
ones:

(75) 3627—2172
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ESTADO DABAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Conselho Municipalde Educação -' CME
duzentos dias de trabalho escolar, bem como
da carga horária mínima anual de
oitocentas horas na Educação Básica — inciso
I do Art. ,,g4j,da LDB, e,, ademais, a

observância aos duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo 'naEd
ucação Superior _

Art. 47 da LDB.

'

X) Reafirmação da autonomia da escola na
forma prescrita pelo art. 15 da LDB.

52º Torna-se obrigatório para as instituições
de edUcação básica municipal e
de educação superior que realizarem ativi
dades não presenciais, o gerenciamento
on—
line, diuturno, das atividades curricular
es nos domicílios dos estudantes, no
intuito de
notificar a rede municipal quanto'a
o cômputo do tempo: em horas
e dias letivos,
fazendo uso do exame do quantitati
vo de estudantes com acesso às menc
ionadas
atividades, regularidade na execução
dasíarefas, dos tempos de ,. parti
cipação e
diligência na finalização das mesmas,
ressaltando-se os seguintes pontos:
|) Divulgação para a comunidade
escolar;
.
., _
ll) Planejamento, acompanhamento
eavaliação das atividadesIctIrricul
ares;
Ill) Proposição de material didático
pertinente;
_,

IV) Emissão de relatório no final do
processo, com vistas aos registros
e análises
sobre as aprendizagens.
'

Art. 3º As orientações que são objet
o dessa normativa aplicam-se a toda
s as
Instituições integrantes do Sistema
Municipal de Ensino, nos termos
da composição
dennida pelo Art. 21 da LDB, qual
seja a Educação Básica, formada
pela educação

ínfantileensino fundamental

' ,

aii l :?

'

Parágrafo único. As orientações
referidas no caput são concerne
ntes a
premissa constante no Inciso IV
do Art. 245da Constituição Esta
dual, quanto ao
cumprimento e acompanhamento'd
a- integralidade de prestação
dos serviços de
ensino nos sistemas e redes
de ensino, bem como dia inte
rcomplementaridade

sistêmica e consuetudinária entre
órgãos, instituições, entidades e
organizações e,
ademais, entre governo e sociedad
e,

GOVERNO DO POV

O
Prefeitura Municipal de Sapeaçu
—CNPJ:13.696.257/0001—71, Rua
JJ Seabra, nº 46 — Centro . Telef
ones:
j (75) 3627—2172
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'

ESTADO DA BAHIA

%
,

..

;: Irlw ;;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

-

Quªn-m.?

Conselho Municipal de Educação - CME
Art.

40 o

Conselho

Municipal de: Educação recqmãnda ,que
“todas as
(
mantenedoras e suas instituições de
ensino — devidamente organizadas nas
correspondentes redes — ponham em
prática as medidas preventivas deter
minadas
pelos órgãos competentes que, perti
nentemente, venham complementar a
presente

normativa.

'
g, 9,3

Art. Sº Reitera—se o cumprimento
das orientações aqui elencadas
para os

programas destinados às modalidades
da educação básica, referidas no capít
ulo II da
Resolução CNE/CEB nº. 4, de

13- de julho de 2010, que defi
ne as diretrizes

curriculares nacionais gerais para a educ
ação básica.

para

_I

I' '

Art. Sº Orientar as redes públicas
da educação básica que diligencie
m esforços
entendimentos com os órgãos
regúlares de gerenciamento 'do
Programa

Nacional de Alimentação Escolar—
PNAE,'para salvaguardario 'direito'à
alimentação
escolar, na forma determinada pelo
Inciso VI, do Art. 2º da Lei nº. 11.9
47 de 16 de
junho de 2009, reiterando-se
a articulação interinstitucional
entre as entidades

envolvidas na execução do PNAE,.na
dimensão exigida pela Emergência
em Saúde
Públ

ica de Importância Nacional — ESPIN.

.

Iii-º
'

Art. 7º. As instituições que optarem
pelo regime especial de atividade
curricular,
enquanto perdurar a situação deE
mergência em Saúde Pública
de Importância
Internacional, devem comunicar
ao CME'em 30 (trinta),$diãs ,e
aquelas que não
opta
rem, por razões diversas, deve
rão discutir, reorganizar e dar
ampla divulgaç

ão ao
novo calendário com a Secretar
ia Municipal da Educação, com
a proposta de
reposição de aulas na forma pres
encial, ao final do regime de Eme
rgência em saúde

'

, "yª,-à,, ..

pública.

'

'

GOVERNO DO

POVO
Prefeitura Municipal de Sape
açu —CNPJ:13.696I257/0001—71
, Rua JJ Seabra,çnº—46 — Cent
ro . Telefones:
(75) 3627—2172

«:$x

% . _,
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'

a "._.."
amª

?

»
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

.!

;
,

. ªus-mou?
GOVERNODO POVO

Conselho Municipalde Educação - CME
Resolução,

'

indicando

ao

CME,

sob

1 - i;. .i

forma

de

relatório,

—

todos

»

os

casos

de

.

descumprimento.

!

vl

Art. 9º. lncorporam-se a presente Resolução
0 Plano de Ação Suplementar
todo o regime especial de atividade curric
ular, da lavra fia ÉCôordenação"'Geral do
Departamento Pedagógico Municipal.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na
data da sua publicação.
:
lr ”. _,, . j,,
«
«

Sapeaçu '— Bahia, 13 de abril dé 2020.i

L..

,
,

' &
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. BSAPÉAÇU
GOVERNODO POVOÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SAPEAÇU

,;

PORTARIA SME N.º 001/2020,
De, 13 de abril de 2020

Fixa escala de trabalho no Prédio da Secretaria Municipal
da
.!

-_ --

,

Educação, enquanto permanecerem os atos decorre
ntes do
Decreto Municipal, que estabelece as medidas temporárias
para

«"
'o fenfrentamento de Emergência

em

Saúde

Pública

de

Importância Internacional - ESPIN, para fns de preven
ção e

enfrentamento à COVID19.
,,
A SENHORA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SAPEA
ÇU —
BAHIA, no uso das suas atnbuições legais,
'

Considerando a declaração da. Organização Mundial da Saúde
- OMS de
emergência em saúdeâpública, em decorrência da infecção humana
pelo novo
. coronavírus - Covid—19, gerando a resposta pelo“ Ministério da Saúde
— MS, por meio
da Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, de medidas de
isolamento social e
quarentena, impactando na suspensão temporária do período letivo
nas unidades da
federação, objetivando o emprego urgente de medidas de prevenç
ão, controle e

contenção de riscos, cIands e agravos à saúde pública, a fm de evitar
a disseminação
da doença;
;

I-

Considerando a publicação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março
de

2020, que reconheceIo estado de calamidade pública e da emergência
de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus — Covid-19;

Considerando os termos do Decreto nº 15, de vinte e três de março de dois mil
e vinte, que “dispõe sobre outras medidas temporárias de prevenção e
controle para

enfrentamento do COVID- 19 no âmbito do Município de Sapeaçu e dá
outras
providências”;-

GOVERNO DO POVO
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ªº.,RWEA

RÉGOVERNO
DO
Por/aç“
I
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SAPEAÇU

Considerando os termos do Decreto nº 20, de seis de abril de dois
mil e vinte,
que “prorroga e adota novas medidas temporárias de prevenç
ão e controle para

enfrentamento dºi—399”?--19 no âmbito do Município de Sapeaçu",
,. , ,
Considerando os termos do Decreto nº 21, de seis de abril de dois
mil e vinte,
estado de calamidade pública no Municipio de Sapeaçu para
enfrentamento da pandemia decorrente do COVID 19 e dá outras providên
cias".
que “declara

-—

.tl « I

,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica estipulada escala de trabalho no Prédio da Secretaria Municipa
l da
Educação, enquanto' permanecerem os atos decorrentes do Decreto
Municipal, que

estabelece as medidas temporárias para o enfrentamento de Emergência em
Saúde
Pública de Importância Internacional - ESPIN, para fins de prevenção e enfrent
amento

à COVID19, na forma doZAnexo Único. '
!* --I . %*

_

ê1º. Durante o periodo mencionado no “caput deste artigo, haverá jornada

especial de trabalho das 8h (oito horas) às 12h (doze horas).
|

'

52º. Nos demais hOrários e até o cômputo total da carga horária, cada servidor

estará laborando em home offce

Art. 2º.Esta Portaria entra em vigor na data de publicação, retroagindo os
seus

efeitosa 1ª de abril de. 2020.

'

Ii'I

Gabinete da Secretaria Municipal da Educação, 13 de abril de 2020.

-—

.

II

"I (

"

Márcia da Cruz Silva Oliveira,
Secretária Municipal da Educação

.,

II .I fi

' '
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SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU CAÇÃO DE SAPEAÇU
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-

II
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]»

.|

ANEXO I — DA ESCALA DE TRABALHO

SERVIDOR(A)

FUNÇAO

Adriana Vitor de Jesus“ , %

Ass. da Secretária

Ana Lucia da Ressurreição Santos Coord. Pedagógiéa

SEG

TER

X

QUA

QUI

SEX

» X

X

X

Antonio Carlos da Silva Barreto

Digitador

X

Candido Santana

Serviços Gerais

X

Cinara Lago Gonçalves; A ;_;x

Coord. Pedagógica

X

x

Cristiane Lima Castro

Coord. Pedagógica

X

x

Everaldo Costa

Pedreiro

João Pedro Santos Mota

_,

x

X

X

Consultor Técnico

X

X

X

Leandro Sacramentoldaíclrçz

Coord. Pedagógico

X

X

Luciana Monteiro Costa

Coord. Pedagógica

X

X

Marcelo Tavares Santos

Aux. ADM

X

Maria das Graças A dos Santos

ASG

X

X

Naiara Barbosa Silva &?tezã-u

Coord. Pedagógica .

X

X

Pedro daSilva Araújo Junior

Procurador Jurídico

Rafaela Santana do C Rodrigues

Aux. de Compras

X

Rita de Cassia Cerqueira Costa

Aux. Administrativa

x

Roquelina Santos de Saotaoa

ASG ,

X

Sebastiana Gleide L de Medeiros

ASG

X

,

Solange Barros de Souza Pinho

Aux. Administrativa

Taylon Maia Santos

Aux. Administrativo

Valterci Ribeiro

L “,

:,]

Diretor de Ensino

X

X

X

X

X

X
X

X

X

'X

Gabinete da Secretaria Municipal da Educação, 13 de abril de 2020.
r

i,

.—

II?

Márcia da Cruz Silva Oliveira,

Secretária Municipal da Educação
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PREFEITURA

, SAPEAÇU
GOVERNO DO POVO

Conselho Municipalde Educação QCA/IE,;

ANEXO I
Ii .

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNI
CIPAL DE EDU CAÇAO
DE SAPEAÇU - BAHIA.

DO MUNICÍPIO

A partir das oito e trinta minutos do dia
treze de maio de dois mil e vinte, na Secre
taria

de Educação, situada no Parque das Mangu
eiras, slnº, Sapeaçu; Bahia, reuniram-s
e
os membros do Conselho Municipal de
Educação, com aseguinte ordem do
dia: | —
Apreciação da Proposta de Resolução
que “orienta as instituições integrante
s do

Sistema Municipal de Ensino sobre. o desen
volvimento das atividades curriculares,
em
regime especial, enquanto permanec
erem os atos decorrentes cio Decre
to Municipal,
que estabelece as medidas tempo
rárias para o enfrentamento de
Emergência em
Saúde Pública de Importância
Internacional - ESPIN, para fins
de prevenção e

enfrentamento à COVID19"; II— O
que ocorresse. Dando início aos traba
lhos, foram
saudados todos os presentes,
explicitando-se a pauta da;-reuniã
o. Ato “contínuo,

passou-se a apreciação da ordem
do dia. Foi explanado pelos técnicos
da Educação
Municipal a Proposta de Resolução
que '"orienta as instituições integ
rantes do
Sistema Municipal de Ensino sobre
o desenvolvimento das atividades
curriculares, em

regime especial, enquanto perm
anecerem os atos decorrentes
do Decreto Municipal,
que estabeleceças medidas tempo
rárias para o enfrentamentoíª
de Emergência em
Saúde Pública de Importância
Internacional — ESPIN, para
fins de prevenção e
enfrentamento à COVID19".
Após análise, discussão e aprim
oramento foi aprova a
Resolução

nº 001/2020, que “orienta as instit
uições integrantes do Sistema Munic
ipal

de Ensino sobre o desenvolvimento
das atividades curriculares, IEem
regimehespecial,
enquanto permanecerem os
atos decorrentes do Decreto
Municipal, que estabelece

as medidas temporárias para o
enfrentamento de Emergência
em Saúde Pública de
Importância Internacional - ESPIN
, para fins de prevenção
e enfrentamento à
COVID19”. Nada mais havendo
a ser, tratado ou discutido, encãe
rrou-se “a“presente

reunião, do que, para constar,
lavrou-se apresente-ataque,
após lida e achada
confo

rme, será por todos assinada.
Sapeaçu — Bahia, 13 de abril de
2020.
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Conselho Municipal de Educação-CME
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Conselho Municipalde Educação - CME

, ANexo II
' ªj"

ATIVIDADES SUPLEMENTAR

. eu,“ .“..-

...-(_. . _»

- ..:-"< .— , .,

'"."
»
“....“

“':“; . ,.

guª—_ ..-

DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Apresentação: Diante da atual situação vivenci
ada pela população brasileira em função do proces
so de pandemia (algo que se
espalha rapidamente e tem uma grande extens
ão de atuação), do coronavírus, a Secretaria
Municipal de Educação —SME, através,
da equipe pedagógica busca mediante a um
diálogo profícuo, fomentar estratégias pedagó
gicas cabíveis, visando atenuar o déficit '
da carga horária 'do

referido ano letivo, ocasionado pelo períod
o de isolamento social, desenvolvendo assim,
a prática do ensino a
distãncia/ aulas remotas, através—da temáti
ca "promoção da saúde e qualidade de vida”,
visando contribuir de maneira signifIcativa
no proces

so de construção do conhecimento dos educan
dos no que tange ao desenvolvimento de
ações voltadas para a
edifIcação de habilidades e competências,
necessárias para a constituição de uma vida
com qualidade num sentido mais amplo.
Objetivo: Oportunizar o conhecimento em meio
ao isolamento social, fortalecendo o elo entre
educandos, educadores e unidades

escolares mantendo os educandos intelectualm
ente ativos.

Público alvo: Educação Infantil — Pré Escola GS

.
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5 .? º mm

ameaça
('

Conselho Municipal de Educação»,- CME
. .

_

Temática: Promoção da saúde e qualidade de
vida:

.,

.

..

'

,-

,

-»

GOVERNODOPOVO

,
«v

:“
«»

E m casa eu aprendo!

; tais como a Organização MundIal da Saúde
OMS, intrínseco a Organ

ização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura- UNESCO,
suspenderam»preventivamente as atividades
escolares. No entanto, tendo em'vista

que a aprendizagem também-ocorre
no âmbito domiciliar, o setor pedagógico
elaborou algumas estratégias pedagógica
s

' visto que “o cuidado com o corpo
deve, [...] traduzir para a criança, o
adolescente, o jovem e o adulto sua
autonomia e
emancipação na promoção da saúde e na
prevenção de doenças e agravos à saúde"
. (BRASIL, 2013), sendo esta uma condi
ção
essencial para o bem-estar dos
sujeitos consigo, com os outros, e em
conseguinte com o meio ambiente.
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-

PRIMEIRA . SEMANA

PERÍODO-ISEMANA

_,

(es
taçao?
gªiª

Conselho Municipal de Educação CME

,

.

M
*QsUGESTAo
DE .TEXTO

'

.

.

:. ,

20 a 24/04

Sequência didática

EM CASA EU

Lavar as mãos — Patati Patata (víde
o)

.

',

%“ZÍÉSAPEÃÇU
íºGOVmNODOPOVOÇU
;

,

ATIVIDADES

_

.

«« «.»

Escrita e analise do nome
Ilustração da familia e da casa

Traçar,

«HABILIDADES «r.—_

contar

e

identificar

letras

do

proprio nome nome;

' APRENDQ, E CUIDO

DA MINHA SAÚDE

lnformações sobre o corona virus
Higienização das mãos
Relação números quantidades

Adquirir informações sobre'o virus;
'“
Entender a importância da higie
nização

para a saúde;
Reconhecer

as

prevenções

contra

vírus;
Coordenação motora fIna

Relacionar números a quantidades;
Desenvolver coordenação motora
tina

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipalde Sapeaçu —CNPJ
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i

1

I

Conselho Municipalde Educação
- CME ,
Í

SEGUNDA SEMANA
PERÍODO- II SEMANA
“Í '27/04 a 30/05 ;"

,

_

,

SUGESTÃO DE TEXTO
sequência didática

sobre minha cidade

e

escrita

do

nome
Traçar nome da cidade;

Sapeaçu:

Analise da palavra SAPEAÇU

sapeaçu.
Acrostíco com nguras para formar

peixes,

o nome da cidade;
verduras

HABILIDADES
_,_ ,

Sapeaçu;

Trecho do hino da cidade

., ., grãos,

,

ATIVIDADES ___
__
;
__
Leitura

Em casa eu aprendo,

.í

lindas

Relacionar letras da palavra sape
açu
corn inicial de imagens(obietos, anima
is

flores

sem contar imensos laranjais

Identificar letras que formam o nome
da
cidade;

Contagem;

e frutas);

Sequência numérica;

Quantiticar

de

elementos

Colagem;

o hino da cidade;
preventivas-

são

Pesquisar riquezas de sapeaçu
que cita

Desenho livre.
Ações

que

riquezas da cidade;

isolamento

social

Ilustrar lugar da cidade.
Promover saúde coletiva

Responder (pintando) sobr
e

cuidados com a cidade
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&.. mmm

€€€—É?

:

,

TERCEIRA SEMANA

,

Tê?GOVIJ'INÓDOPOVOÇIJ

Conselho Municipal de Educação - CME

,.

_,

I . I;

Il
,

PERIODO-III SEMANA

“734 IOS a 08/05 Í?“

,-

*
SUGESTÃO DE TEXTO

_

ATIVIDADES

Seãíiãncia didática;
”

«

'''''
HABILIDADES?"

, _L_'

,

__
!"'"*,.'ª -

Ilustração retrato da mamãe
Identificação das letras do
alfabeto

EM CASA APRENDO:

21345

Analise do nome mamãe

BORBOLETINHA ,
EITA NA COZINHA
FAZEDO CHOCOLATE
PARA MADRINHA..

Familia silábica do M
Situação problema
Conceito: maior; menor;

MAMÃE VOCE MERECE
E UM PRESENTÃO,

MAS NÃO TENHO
NADA TE DOU MEU
CORAÇÃO!

POTI POTI, PERNA DE PAU,
OLHO DE VIDRO E
NARIZ DE PICA-PAU.

Identificar a mãe como membro familia
r;

Reconhecer a família silábica do M
Valorizar o papel da mãe na famllia;

_Analisar

letras

que

formam

o

MAMÃE;
Identificar letras do alfabeto
Identificar números

Dia e noite

Sequenciar números

Sequência numérica

Desenvolver coordenação motora
fina
Higiene corporal

Receita
Ilustração
Cuidados com o corpo
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

.

/

Conselho Municipal de Educação -,CME

II

';

QUARTA SEMANA—"
». ._._n—»_ ..

..,-ww
PERÍODO- N SEMANA
' " 11/05 a 15/05"

. m,,»

.,..41, ,,,.

SUS—ESTAO DE TEXTO

m',

ATIVIDADES

Sequência didática

Leitura e escrita corn ficha deleitura

Identificar letras " :Reconhecer familia silábica

Em casa aprendo com:
Colorir 0 pintinho

0 pintinho amarelinho

Colagem

_

. .

Formar
pintinho
usando
formas
geométricas (círculos e triangulo)

;

Contando ovos para pintar o númer
o
correspondente;

'., -.
'

Fortalecer habito de leitura
Diferenciar números e letras
Associar numero a quantidade
Perceber

importância

combate aos virus

1

Relacionando números as cores
Completar a sequência numérica

Utilidades dªua contra o virus

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu —CNPI:
13.696.257/0001-71, Rua JJ Seabra, nº
46 — Centro . Telefones: (75) 3627-2172
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YEÉSÉTÃ'T' "gi
ESTADO DA BAHIA

,,

>!—

0
sªº rnrru'rum

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

., %%%&—I
..
i «

;

Conselho Municipalde Educação - CME
l
a
1

QUINTA SEMANA
PERIODOÍ V SEMANA
25/05,_a 29/05

1

,.]

_
'_ SUGESTÃO DE TEXTO

ATIVIDADES

, HABILIDADES

Sequência didática

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipalde Sapeaçu ——CNPJ:13.696.
257/0001—71, Rua lJ Seabra, nº 46 — Centro . Telefone
s: (75) 3627-2172
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEA
ÇU

%%%&?EAÇU
GOVERNO DO POVO

Conselho Municipal de Educação - CME
;

;
:

O SAPO
_

';

.

.
Leitura do alfabeto

..

Identificar letras doalfabeto

Circular vogais no texto

=:

NÃOLAVAPORQUENÃOOUER

_Cdlorir no texto agiam,

_.

ELE
MORA LA NA LAGOA
_

Família silábica do L

NAO LAV/Iº PE

Identificação do 10( numero

,

PORQUENAO
QUER

“ª"?“d ª d º) ,

MAS QUE CHULÉ.

Valorizar oÉapel da mãe naTãmIIia;

. Identifiºªrggmerºs
Dequenc'ar numerºs esenvolver coordenação
Higiene corporal
.

.

' Quantificando os sapos

E&P—»»»»
' ." “» »»»?» «a;—gaga», “W.,“E»— '
Liga ponto
Higienização -uso do sabão

SEXTA SEMANA
PERIODO— VI SEMANA
01/06 A 05/06

»

SUGESTÃO DE TEXTO
Sequência didática

ATIVIDADES

;.

,
.
Reconhecer famílias silábicas

.,

-— O SAPO NAO LAVAQ PE

.

HABILIDADES

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu —CNPJ:
13.696.257/0001—71, Rua JJ Seabra
, nº 46 — Centro . Telefones: (75) 3627-2
172
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ESTADO DA BAHIA
PREFBTURAMUNKHPALDESAPEAÇ

U

fªtiªr/AÇU
Conselho Municipal de Educação - CME
1

i

'Em casa eu aprendo com
Os IndIozInhos

]

'AlIã'
%

MIOZNIOS

1

_
Escrita do nome

Iza/mmm

nª“ '
4.5.6I0IozNIm
ªª" tª» msm/amics

Traçar
nome

Leitura do alfabeto

' IOIIUMWBOTÉ
kºv,-

e

iderItíâcar

".".

Estudo da pala—ira; in_diozinhos

'; torta/motors

Reconhecimento
números

e

do

próprio

rs*

Ler e traçar o alfabeto ': "ª”
“TV:-“'E':

W...».

IAMMVEGIIIDOIIOAINXO
MMOMIESEAPROXIIW

letras

traçado

dos

...»»! .V.».

Analisar a palavra INDIOZINHOS
Relacionar números a quantidades;

Completar até formar 10
Traçar sequencia numérica

DDbradura de baquinho de papel
Desenvolver coordenação motora tina
Cuidados com o corpo- banho

Entender a importância da higienização
para a saúde

SÉTIMASEMANA

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu
—CNPJ:13.696.257/0001—71, Rua
JJ Seabra, nº 46 — Centro . Telefo
nes: (75) 3627-2172
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

%âilrííaçv
Conselho Municipal de Educação - CME
PERIODO- VII SEMANA

08/06 a 12/06

SUGESTÃO DE TEXTO

'

ATNIDADES '

HABILIDADES

Sequência-didática ,

' ".EM CASA EU "
,..»

APRENDO com A:

._

«.

m

; Vamos aprender em casa
com você.

.

Identificação de personagens da turma

Turma da Mônica.
za;—
enunci
“::—ªrª
,&
_ a—JA:
»

Escrita do próprio nome

Oi amiguinho (a) somos a

Traõãr'é
nome

identifica'r'lêtrás do próprTóª'

da Mônica
Reconhecer alfabeto e familia silábica

Leitura do alfabeto e familia silábica

Diferenciar vogais e consoantes

IdentifIcação das vogais
Identificar formas geométricas
Formas geométricas

QuantifIcar elementos
Sequência numérica
Relacionar números a quantidades;

Jogo

imagensidentificando

diferença

das

Desenvolver coordenaçã
o motora tina
Desenvolver concentração

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu —CNPJ:
13.696.257/0001-71, Rua JJ Seabra, nº
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ESTADO DA BAHIA

—

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

%%%&!
Conselho Municipalde Educação - CME

OITAVASEMANA

PERIODo- VIII SEMANA
15/06 a 19/06,

“SUGESTÃO DE-TEXTO _

ATIVIDADES

» Sequência didática

HABILIDADES

.EM CASA EU
Ficha de leitura

APRENDO COM:
A DONA ARANHA

Estudos das letras da palavra ARAN
HA

Formas geométrica
Sequência numérica

Sequenciar o alfabeto
Reconhecer famílias silábicas
Analisar palavra ARANHA

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipalde Sapeaçu —CNPJ:
13.696.257/0001-71, Rua JJ Seabra, nº
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Conselho Municipalde Educação - CME

Usar

lápis

de

cor

para

Observar caracteristicas da ARANHA
Identificar produtos de LIMPEZA

identificar

produtos de limpeza

'

Estudar rotulo de produto
Estudo de rotulo

»———

_ « Higiene corp'o'rá'lª“

Entrevista pintada- Higiene corporal

. .. « . »

A DONA ARANHA
SUBIU PELA PAREDE.
VEIO A CHUVA FORTE
E A DERRUBOU.
JA PASSOU A CHUVA
E o SOL JA VEM SURGINDO
E A DONAARANHA
QONTINUAA SUBIR.
ELA E TEIMOSA,
DESOEEDIENTE,
sosesoeesoee
,
: . . - NUNCA ESTA CONTE
NTEL . . .

«A.,-u.». »,

NONA SEMANA
PERIODO- IX SEMANA
22/06 a 26/06

SUGESTÃO DE TEXTO
Sequência didática

ATNIDADES
HABILIDADES
'

'

GOVERNO DO POV

O
Prefeitura Municipal de Sapeaçu —CNPJ
:13.696.257/0001—71, Rua JJ Seabra,
nº 46 — Centro . Telefones: (75) 3627—
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Conselho Municipalde Educação - CME
EM

CASA

EUII

"

1

«

,.

,,

APRENDO COM A:
'

FORMIGUINHA

" '

Ficha de leitura
Estudos

das

_fºnniguinha

“ '
. letras

EU SACUDI, SACUDI. SACUDI
MAS A FORMIGUINHA NÃO PARAVA DE SUBIR

FUI NO MERCADO COMPRAR BATATA ROXA
VEIO A FORMIGUINHA E SUBIU NA MINHA COXA

. ».

FGO/ªma 'geométricaªªª—"T
Usar

lápis

de

cor

FUI No MERCADO COMPRAR JERIMIJM
vao A FORMIGUINHA E suaIu No MEU BUMBUM

»....

-uvY!-v:-z

Observar Cãfâ'Cteristicas da foz

ga

Identificar pTããutOS de alimentaçãd ;

para

diferenciar

produtos de limpeza e de alimentação

Estudo de rotulo
FUI No MERCADO COMPRAR LIMÃO
VEIO A FORMIGUINHA E SUBIU NA MINHA MAO

Reconhecer famílias silábicas
Analisar palavra FORMIGUNHA

da

, __;__

_... FUI No MERCADO COMPRAR CAFE ,.
"VEIO A FORMIGUINHA E suam No MEU PE

Sequenciar o alfabeto

“'

_»

Diferenciar produtos

de limpezas entre

outros

Estudar rotulo de produto -

(Partes do corpo "
Identificando partes do corpo
Higiene corporal

Entrevista pintada- Higiene corpral

FUI NO MERCADO COMPRAR UM GIZ
VEIO A FORMIGUINHA E SUBIU NO MEU NARIZ

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu —CNPJ:13.696
.257/0001—71, Rua JJ Seabra, nº 46 — Centro
. Telefones: (75) 3627-2172
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M

%
a,.umâ

ESTAD

O DA BAHIA
PREFEITURA MUNICI
PAL DE SAPEAÇU

à? |».an

,
,,

%

$ª

SAPEA
Ç”
GOVERNODO POVO

Conselho Municipalde Educação
— CME
i

,.

..

—

.

"iv

«.

'

.

:"

i

i

1º AO 3ª ANO DO ENSINO FUNDAMEN
TAL -

-

1

v

—

I

“'

'

>

"

da equipe pedagógica busca mediante
a um diálogo profícuo, fomentar estra
tégias pedagógicas cabíveis, visando
atenuar O défIcit
da carga horária do referido ano letivo,
ocasi
onado pelo período de isolamento
social

-

.

, desenvolvendo assim, a prática
do ensino a
distância/ aulas remotas, através da
temática ”promoção da saúde e quali
dade de vida",,visando contribuir de manei
ra significativa

escolares mantendo os educandos intele
ctualmente ativos.
Público alvo: ENSINO FUNDAMENTAL—
ANOS INICIAIS (lº A0 Sº ANO)

GOVERNO DO POV

O
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ESTADO DA

BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPEAÇU

ªº . mm
.
9

SAPEA —

à“íªGOVERNO DO POVO ÇU

,..—

g.,

,

; Z...:

º:",

...a-..e-

visto que "o cuidado com o corpo deve,
[...],traduzir, para a criança, o adolescente,
o

jovem e o adulto sua autonomia e
emancipação na promoção da saúde e n'a“preven
ção de 'dõenças 'e agravos à saúde". (BRASIL,
2013), sendo esta uma condição
essenc
ial para o bem-estar dos sujeitos consig
o, com Os outros, e em conseguinte com
O meio ambiente.

'

CRONOGRAMA
Primeira semana: 1º ano

PERÍODO

! SEMANA
15 a 17/04

SUGESTÃO DE
TEXTO
Sequencia didática .
Língua Portuguesa:

ATIVIDADES

0

Leitura: Com que letra? (pág.17),

HABILIDADES

.

Eacrever palavras de forma

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipalde Sapeaçu —CNPJ:
13.696.257/0001-71, Rua JJ Seabra, nº
46 —— Centro . Telefones: (75) 3627-2172
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&
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇ
U

PREFEITURA

“e *»

GOVERNODOPOVOÇ

Conselho Municipalde Educação — CME
unidade
Promoção da
Saúde e
Qualidade de
Vida

1—

Eu

efmeus

. :Atividade de tiitação: (pág.17,18 e

colegas.

alfabética

19).
Obs:

As

devem

atividades

ser

copiadas

e

-

,»-

caderno.

Matemática:

de'fixação

—

usandÚ

letras/grafemas
dos

livrºs

respondidas

que

representem fonemas.

no

-——=

Leitura e interpretação: (pág. 20),

Atividade de fixação: (pág. 20/21/2215'5'3) '
Noções de posição:

Compreender a localização de
pessoas e de objetos. no espaço

em

relação

à

sua

própria

posição.

Geografia:
Unidade
1—
convivência.
História:
Unidade

Leitura

Lugares

e
.

.

e

interpretação

de

imagens:

Capitulo 1- Lugares do dia -a- dia (pág.
10),

Atividade de fikação: (pag. 11,12 e 13).
2—

Pequeno

Leitura: (pág. 21,22),
Atividade de fixação: (pág. 21 e 22).

grande mundo

Ciências:

Leitura e interpretação de imagens (pág.

Unidade 2— Nosso corpo.

16/17),

Arte:

Atividade de nxaçãoz (pág. 16,18,19).
Leitura e interpretação de imagens (pág,

Unidade 1- Arte por toda
parte.

Identificar
ambientes,

os
e

Identificar as diversas partes do

corpo e suas funções.
Conhecer

elementos

10/11),
constitutivos
Atividade de fixação: (pág. 15).

diferentes
normas
de

convivências
em
diferentes
espaços.
Compreender os fatos de sua
vida no tempo e no espaço.

das

(ponto, linha).

Segunda semana: 1º ano

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu —CNPl:13.696.2
57/0001—71, Rua JJ Seabra, nº 46 — Centro .
Telefones: (75) 3627-2172
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEA
ÇU

Conselho Municipal de Educação - CME
,

PERÍODO

i

'"

--'

.
' colegas.
"Aniversário da _,
" _ _
ª ' Cidade

—

1

_ .

. ,

Leitura e interpretação: Já sei lerl (pág.
___24),
. _. _
_?
.
Atividade de fixação: (pág. 24/25),

.

.“ ' Construção do" r'i'Ome do municipiõ'f"
,“ _ _.
._.», ,:
'

'

Matemática:

.

Leitura e interpretação (pág. 10),

.

Atividade de fixação: (pág. 11/12/13).
_
,

,»

0

.
e

convivência.
História:

Unidade

2-

Pequeno

Atividade de fixação: (pág. 18/19).
Leitura: (pág. 26),

.

Atividade de nxação: (pág. 26).

grande mundo.

forma
usando
que .

.ªr—

Comparar

cotidiano

Leitura e interpretação: No lugar onde
moramos (pág. 18),

.
.

de

comprimentos,

capacidades
ou
massas,
utilizando termos como mais
alto, mais baixo, mais comprido,
'mais curto, entre outros, para
ordenar
objetos
de
uso

»

Lugares

Escrever palavras
alfabética
3,2
letras/grafemas
,

' f'e'presentem fonemas.
..?-__.

tant.“

Noções de medida.

Geografia:
Unidade
1-

_.

.

' ª' "
“_ (E _
'

]

HABILIDADES

.. .

Lingua Portuguesa:
.
_. _
” "Unidade 1- Eu e meus

.

J'

ATIVIDADES

Sequencia didática . .

|| SEMANA
20 ª 24/04

J'

SUGESTÃO DE TEXTO

.

.

'

Compreender as atividades de
trabalho relacionadas com o dia
a dia da sua comunidade.
Identificar
e
relacionar

as

história

as

dos pais/avós com

de hoje (como as coisas eram

Ciências:
Unidade 2- Nosso corpo

.
e

Arte:

Leitura e interpretação (pág. 20),
Atividade de nxaçãonágzt ).

.

Leitura: (pág. 34)

.

Atividade artisticazºgjis)

Capítulo 2- Cores e sons

.
.

em sua infância, brincadeiras, a
escola...).
Identificar as diversas partes do
corpo e suas funções.
Conhecer

elementos

constitutivos das artes visuais

GOVERNO DO POV
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Rªstª/itu
Conselho Municipalde Educação - CME
i

_,

“

_

nas produções artísticas tendo
as _,cores
e
sons
como

(

referência.

: Primeira semana: 2º ano
' PERÍODO

:

__

_:

SUGESTÃO DE TEXTO

__

__

'

'

ATIVIDADES

Sequencia didática

__

_:_» _

HABILIDADES

ISEMANA

15 ª 17/04

Língua Portuguesa:
.

Promoção da
,

Unidade 1- Palavras para
ler e ouvir.

Saude e

'

Qualidade de
V'dª

(

Leitura e interpretação: (pág. 16),

.

Atividade de fixação: (pág. 16/17).

1-

Números

.

Unidade
morar.
História:
Capítulo

história.

5-

para

Leitura: (pág. 09),

0

Atividade de fixação: (pág. 10).

- —

* .

1-

Comida

tem

e

interpretação:

— '

-

Comida tem

(pág. 26),

Atividade: (pág. 27)

Conhecer e ordenar os números

naturais até 10, compreendendo

.

Atividade de fixação: (pág, 74 e 75).
Leitura

—

-

.

Leitura: Capítulo 1:Amoradia (pág. 74),

Lugar

letras de outros

sinais gráficos.

naturais até 10.

Geografia:

Reconhecer as letras,
Diferenciar as

Obs: As atividades de fixação 'dos
livros
devem
ser copiadas e
respondidas
no
caderno.

-

Matemática:

Unidade

0

as caracteristicas do sistema de
numeração
decimal
(valor
posiciona! e função do zero).
Conhecer os tipos de moradia

da comunidade em que vive.
história.

.

Conhecer
sociabilidade

os
e

espaços

de

identificar

os

diferentes grupos sociais ou de
parentesco.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEA
ÇU
º

mm

%%%SAPEAÇU
GOVDINODOPOVO

Conselho Municipal de Educação - CME
:"

Ciências:
_Unidade 1- Os seres vivos
e o meio ambiente.

'rzr-

Arte:

-,:

=*:

' “Leitura

Mundo das .coisas.

ª: '

'

Conhecer as características dos
seres vivos e elementos
natureza que fazem parte
seu cotidiano.

«

e

interpretação: Vem

Capitulo-2- Materialidade- Fcoisas (pág. 38)?»

:,» __

mt..

i

Leitura e interpretação: Seres v ivos (pág. 10),
Atividade de Hxação: (pág. 11)

.

Atividade artística:,(pág. 39).

dançar com

— =—
.., ,. ,

'

"

as

“

Estabelecer,“ relações

dança

eª—os

da
de

entref'a

objetos :fna

...construçãoaardo

movimento

dançado.

Segunda semana 20 ano:

PERÍODO

SUGESTÃO DE TEXTO
Sequencia didática
Lingua Portuguesa:

|| SEMANA
20 ª 24/04
.
.
Aniversário

Cidade.

Unidade 1- Palavras para
ler e ouvir.
da

ATIVIDADES
HABILIDADES
.
.
.
.

Leitura e interpretação: (pág. 18),
Atividade de fixação: (pág. 18/19).
Construiro nome do municipio.

.

Leitura: (pág. 12),

.

Atividade de ãxação: (pág. 12/13).

_

.

Matemática:

Unidade
1naturais até 10.

Perceber
que
as
letras
maiúsculas são utilizadas em
substantivos próprios por ser
nomes de pessoas e locais.

Números

,

.
Conhecer e ordenar os numer
os
naturais até 10, compreendendo
as caracteristicas do sistema de

numeração

decimal

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu —CNPJ:13.696
.257/0001-71, Rua JJ Seabra, nº 46
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPEAÇU

,

mmm,
SAP
©

ÇU

GOVERNODOPOVO

Conselho Municipal de Educação - CME
,
Geografia:.
Unidade 5-

,
Lugar

—

.
para

,.
.

morar.

Leitura:

.
Capítulo

1:

.
A

.
moradia:

o-_
Um

direito detodºs (pág.]ê),

,, .
História:, , ,
Capitulo 1- Comida
história.

_ ,, ,,

. Atividade de fixação: (pág. 76e77).
«;_;, . tem

Ciências: ,
_
Unidade 1- Os seres vivos

.
.

posicional e função do zero).
Reconhecer as—diferenças dos
hábitos
das
pessoas,
nas

rª'ªçõÉs _com ª natureza e "º

a_n

ªfegã“? º'" dlfíffªntªs

Leiturae interpretaçãoxRaizes do Brasil
: :x «, « '
(pág. 28),
.
Atividade: (pág. 29)

“==-“:a- .
”ªr“:-" :
Conhecer as diferentes práticas
culinárias e costumes que as
pessoas desenvolvem exercem
em diferentes comunidades.

,

e o meio ambiente.

0

Leitura e interpretação: _Component
es
não Vivos (pág. 12),
'

0

Atividade de nxação: (pág. 12)

,.

Conhecer as características dos
componentes não vivos que
fazem parte de seu cotidiano.

'

Primeira semana: 3º ano

PERÍODO

ISEMANA

SUGESTÃO DE TEXTO

ATIVIDADES
HABILIDADES

Sequencia didática
Lingua Portuguesa:

.

Unidade 2- Vamos Cantar

.

15 a 17/04

Leitura e interpretação: Canção para
a
amizade (pág. 62),
Atividade de fixação: (pág. 63).

.

Identificar a função social de
textos que circulam em campos
da
vida
social
dos
quais
participa cotidianamente.

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu —CNPJ:
13.696.257/0001—71, Rua JJ Seabra, nº
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à]?
€£$???

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAPEAÇU

fªfª PREI'IJTURA

e
:

Saúde e

da

«_

Luto.

c
12
('
ii

Qualidade de
Vida

«._.—_,.

i '

3

Matemática:

Unidade

_2-Sisfema

de _

numeração decimal.

Geografia:

Capitulo
cidade

2-

ago,",

"

_

Campo“
—»—'——

.

e
.

tag.-,

48/49)
AtiVidade
Produção

'

!

de

"É"
fixação: “(pág.

textual

relacionando

.

1- Memórias da

Ciências:
.
.
Unidade
4—
Diferentes
usos do solo.
'
,. .
Arte:
Capitulo 1— Corpo. cada
parte da minha arte.
Ed. Física:
Conhecendo a ginástica
geral.

Leitura

e

interpretação:

.

” "77
48/49,

da

infância (pág, 08),
.
Atividade de fixação: (pág. 09),
.
Produção artistica sobre sua infânc
ia.
. . Leitura e interpretação: Aimportânc
ia do —solo para a vida/alguns animais 'que
vivem no solo (pág. 56/57),
.
Atividade de fixação: (pág. 58).
.
Leitura: Hoje tem espetáculo! (pág. 52),
.
Atividade corporal: Equilibrista (pág. 54)
.

Atividade fisica: Estrela (pág. 107).

Identificar que o Sistema de
numeraçãddecimal (SND) tem
base 10.
Identificar
e
comparar
os

diferentes
paisagens

comy—o

Memórias

SAPEAÇU

i

aspectos“
das
do campõ“e da

cidade.-

municipio.

História:

Unidade
infância

1

Leitura: Formando grupos de 10:
(pág.
26),
__
,,
Atividade de fixação: (pág. 27)
Leituraeinterpretação de imagens: (pág.

|:

5

Promoção

'ª e

º <$lcdvniiroiiorovo

Conselho Municipal de Educação
- CM

.

«rarº»

Destacar os

marcos

históricos

mais relevantes de sua infância.

.

Identificar as caracteristicas de
algúns animais que'vvivem no
solo.
'
'
.
Experimentar técnicas para a
realização
de
movimento
individual de equilibrio.
.
Desenvolver atividades
físicas
individual
visando

de

ginástica
conhecer

potencialidade do corpo.

Segunda semana: 3º ano

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipalde Sapeaçu —CNPJ:
13.69 6.257/0001—71, Rua JI Seabra
, nº 46 — Centro . Telefones: (75) 36272172
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇ
U

PREFII'I URA

' SAPEAGU
GOVERNO DO POVO

Conselho Municipal de Educação - CME
i'

PERÍODO
.,

SUGESTÃO DE TEXTO

ATIVIDADES

Sequencia didática

|| SEMANA

» »20 a 24/04
Aniversário da

"'

'

Lingua Portuguesa:

.

Unidade 2- VamosCantar

Matemática:
'Ufiidade 4-

___ _ _
As- '“quatro

Operações.

Geografia:
Capitulo
2,cidade

"

,

Leitura

e

Produção
aspectos

Unidade 1- Memórias da
infância

interpretação

de

imagens:

_
textual
das

de

Diferentes

1— Corpo,

cada

diferenciar,

em

.

Compreender

os_,,. ,diferentes

procedimentos

para

resolver

problemas envolvendo adição e
subtração
com
números
naturais.
Identificar
e
comparar
as

os

está inserido.

sua

comunidade.
Leitura e interpretação: Histórias
futebol (pág. 10),
Atividade de fixação: (pág. 11),

do

para o plantio (pág. 59/60/61),
Produção textual relacionando os tipos
de preparação do solo'na comunidade
.

parte da minha arte.

“
e

diferenças e semelhanças das
paisagens do contexto em que

destacando

paisagens

Identificar

textos, substantivose verbos e
suas funções.
, :“ ..

'

Produção textual sobre algum atleta
do
municipio.
Leitura e interpretação: Preparo do
solo

Ciências:

Arte:
Capitulo

' '

Atividade de fixação: (pág. 52/53,

História:

.

Atividade de fixação: (pág. 87).

(pág.50/51)

e

.

Unidade
4usos do solo.

"

'í..Higiene e saúde (pág. 86),

.
Campo

HABILIDADES
ª

Leitura e interpretação: Música- Deu pra
-ti. (Kleiton e Kledir),
a—
:Atividade de fixação: (pág. 71/72) .....
“Leitura
e
interpretação:
Falandoyde,

.

Cidade

i

Leitura: Hoje tem espetáculo! (pág. 52),
Atividade corporal: Malabarista (pág. 54)

Registrar
acontecimentos
ocorridos ao longo do tempo no
município ou na localidade em
que vive.

Identificar as diferentes técnicas

de preparação do solo e sua
relevância na qualidade dos
produtos agrícolas.
Experimentar técnicas para a
realização

de

movimento

individual de malabarismo.
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ESTADO DA BAHIA
ªªª!

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEA
ÇU

fªtiªdo
Conselho Municipal de Educação - CME
Ed. Física:
,.

Conhecendo
geral.

'. Atividade
a

ginástica

- 112),

—

física:
º

Alongamento.
-

(pág.
,

“_
.

Desenvolver

atividades

_do corpo.

' .-

£»,

T.,,

...em.

., ..,,

ar,",

PLANO DE TRABALHO PARA ALUN
OS DO 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUND
AMENTAL.

ATIVIDADES SUPLEMENTAR

físicas

individual
de
ginástica
geral,
visando conhecer a flexibilidade

Data: 15/04/2020

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipalde Sapeaçu —CNPI:
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$$ «mou

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

PREFEITURA

ªll

.-

Diário Oficial do
EXECUTIVO

SAPEAÇU
GOVERNO DOPDVO

Conselho Municipalde Educação - CME
da equipe pedagógica busca mediante a um diálogo
profícuo, fomentar estratégias pedagógicas cabívei
s, visando atenua

r O déficit
da carga horária dO referido ano letivo, ocasio
nado pelo periodo de isolamento social, desenv
olvendo assim, a prática do ensino a '
distância!

aulas remotas, através da temática “promoção dasaú
de e qualidade de vida", visando contribuir de maneir
a significativa
no processo—de construção 'do conhecimento
dos educandos no que tange ao desenvOlvime
nto de ações voltadas para a
'"edificação'dêªhabil

idades eÉompetências,'nãcessárias paraªa constituição dªeT'um
a vida comf'gUaIidade num Sentido mais amplo.

Objetivo: Oportunizar O conhecimento em meio
ao isolamento social, fortalecendo o elo entre educan
dos, educadores e unidades
escolares
mantendo os educandos intelectualmente ativos.

Público alVo: Ensino Fundamental Anos Iniciais 4º e 5º ano
Justificativa: A escola compreende um Iócus potencia
lizador no desenvolvimento de ações voltadas
para a construção de
múltiplos saberes entre a educação e a saúde,
assim como de interação e convivência. Destarte,
em função do processo de
pandemia supra citado, a Secretaria Municipal de
Educação-SME por recomendação da Secretária
Municipal de Saúde—SMS e
demais órgãos competentes; tais como a Organização
Mundial da Saúde—OMS, intrínseco a Organização
das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura— UNESCO, suspend
eram preventivamente as atividades escolares. NO
entanto, tendo em vista
que a aprendizagem também ocorre no âmbito
domiciliar, o setor pedagógico elaborou algumas
estratégias pedagógicas
realizáve
is, no intuito de auxiliar os educandos, mesmo
estes estando fora do contexto

educacional, a partir da referida temática,
visto que “o cuidado com o corpo deve, [...]
traduzir para a criança, o adolescente, o jovem
e O adulto sua autonomia e

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu —CNP.l:13.696.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

"

«'

..

PRIZf'DTURA

..S

ºfecovm
, , ,, noooro
APEvo
A
.

Conselho Municipal de Educação - CME

_

,

'

,

emancipação 'na promoção da saúde e na
prevenção de doenças e agravos à saúde”
. (BRASIL, 2013), Sendo esta uma condi
ção
essencial para O bem—estar dOs'Sujeitos consig
o, com os outros, e em conseguinte com o
meio ambiente
.

Primeiraisemana
PERIODO

,; .a,

. L..,"

, :; ,

Sequencia didática
Língua Portuguesa

Promoção
asaúdee

Capitulo1

qualidade

-

01

Leitura

e

texto Pedro Malasartes
Lapão páginas 234e235.
,

Ciências
Cuidado éoma
Automedicação

Matemática unidade 1

»

,

_

..--

_ a“-,

.

._..

,;

. ;. ..

HABILIDADES

interpretação

e

,.:L-

;

' ATIVIDADES
Atividade

.,

devida

_"

.

SUGESTÃO DE TEXTO

ISEMANA

—

...

;,

o

-

do

Pássaro
.,

Atividade 02 Transcrever e responder no
caderno a interpretação da página 236.
.

'
Video sobreoperigo da automedicação.
httpszllyoutu.be/chY47UWBik

Estimular

de

forma

formação
do
hábito
interpretaçãoeescrita.
.
,.

,»

criativa,

de

a

leitura,

_

Desenvolver. .a
capacidade
pensamento crítico.
.

de

_
Reconhecer
a
importância
dos
hábitos de prevenção a saúde,
compreendendo a importância da
orientação médica.

Atividade 03 Livro Matemática :A conquista
da matemática páginas 12 e 13 até a
questão 4.

Interligar o estudo da matemática
com
seu
cotidiano,
perceber a
presença da matemática em tudo
que fizermos.

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu —CNPJ:13.696.2
57/0001-71, Rua Jl Seabra, nº 46 — Centro
. Telefones: (75) 3627—2172

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quarta-feira
22 de abril de 2020
Ano IV • Edição Nº 532

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-43Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEA
ÇU

%SNEAÇU
GOVERNODO POVO

Conselho Municipal de Educação - CME
;“

,

"i

Segunda semana

PERÍODO

SUGESTÃO DE'V'

.:..

m._ _—

.:.,

..... »
ll SEMANA

TEXTO

*”

...:.a

ATIVIDADES

..

Sequencia didática-—
Geografia

.L..

' "Tª
.

HABILIDADES

,ç.

..,,

.
.-..

«ex——
—-e——.—--- ».»
Atividade 01 Leitura silenciosa do resumo
do histórico do município.

«

Atividade 02 Livro
páginas 52 a 55.

conheçam
aspectos
geográficos,
politicos, cultUrais e populacionais
da nossa cidade.

«,» - -,-

m.»

Histórico do Municipio
Aniversário da
Cidade

Possibilitar

Município
cidade
campo Capítulo 2

e

Encontros
'

Geografia

Atividade 03 Produção de uma pesquisa
sobre o; surgimento do Município Sapeaç
u,
usando O roteiro da página 58 questão 1.

que

os

Terceira semana

PERIODO

SUGESTÃO DE
TEXTO
Sequencia didática

ATIVIDADES

HABILIDADES
'

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu —CNPJ:1
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ª *

ª

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

.

.

E'

Ill SEMANA
»

i

1

Atividade
01
“' interpretação'“'da
páginas 72 e 73.
,

't“

Nªti:

I

"

.;
:

«Q,—..,

li: ”:“

Língua Portuguesa
'
.ª"
'
nª (li, '2'

«w.—...a,»

Conselho Municipalde Educação
- CME

1

Leitura
história
.

,-

:

silenciosa
e
em quadrinhos

,....

"..:,

Atividade02 TranscreVer e responder
no
cadernoaa interpretação-das páginaSE74
e
75.

.

Ampliar os conhecimentos, sobreo
"gênero história em quadrinhos e
compreender sua finalidade.

Observar“ e
interpretarª* imagens,
relacionando-as
com “01' gênero
textual.

Atividade

03

Monte

sua

história

em

quadrinhos.
,

Despertar º prazer da produção de
texto e aguçar o potencial cognitivo
dos alunos.
'
'

5“ ANO
Primeira semana

GOVERNO DO POV

O
Prefeitura Municipal de Sapeaçu —CNPJ
:13.696.257/0001—71, Rua .II Seabra
, nª 46 —Centro . Telefones: (75) 3627—
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.,,.,.

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEA
ÇU

“Conselho Municipalde Educação
; CME
' PERIODO

SUGESTÃO DE TEXTO
: Seqúencia didática

'
! SEMANA

Língua portuguesa

'Promoção

Capitulo 2

. ia saúde e

- "'jª'“

— fªqualidade

-

'
',":
aº:-j

ATIVIDADES

Atividade 01 Leitura e interpretaçã
o do
texto Diário de um banana, páginas'20
a 23
;;;;
— ———-

*

de vida

Matemática unidade 1

—

Atividade02 Transcrever e respo
nder no
caderno a interpretação da página
24 e 25,

Atividade 03 Livro Matemática :A conqu
ista
da matemática páginas 11 e 12.

HABILIDADES
Estimular

de

forma: criativa,

formação

do

hábito

de

a _

leitura,

interpretação e escrita?" '
Desenvolver
a
capacidade

de

pensamento crítico.

Interligar O estudo da matemática
com
seu cotidiano,
perceber a

presença da matemá tica em tudo
que fizermos.

'

Segunda semana

PERIODO

SUGESTÃO DE
TEXTO

ATIVIDADES

HABILIDADES

Sequencia didática
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAPEAÇU

CU
Conselho Municipal de Educação
- CME
';

Atividade 01 Leitura silenciosa
do resumo
do

Histórico do Municipio
Município;: vcidade
campo Capítulo 2

.

.—-

"EEE-He-

histórico do municipio.

e

Atividade

02

Livro

'

EncontrosºfGeografia

páginas 86 a 87.3 - >»

__

.

_,.

“

— j

Atividade 03 Hora da pesquisa Viste
site do
IBGE / https:l/www.ibge.gov.brl

Possibilitar
que_ _ os
alunos
conheçam
aspectó's
geográficos,
politicos, culturais “e"populacionai
's' '
da nossa cidade.

"az——

«g» ,. —

Terceira semana

' PERÍODO
'
—
:
"
lll SEMANA

SUGESTÃO DE
TEXTO
Sequencia didática
.

» —Língua
Capitulo 1

Portuguesa

*
,

ATIVIDADES
'
'

' HABILIDADES
-

Atividade 01 Leitura silenciosa
e do
casa
mal-assombrada páginas 46 a 49.

Atividade02

Transcrever

e

responder

_
A

no

caderno a interpretação das págin
as 50 e
51.
Atividade 03 Transcrever e respo
nder as

Ciências Unidade 1

atividades Nossa Língua página
54.

Ampliar os conhecimentos, sobre
0
gênero conto e compreender sua
finalidade.

Observar

e

interpretar

relacionando-as
textual.

com

imagens,
O

gênero

Reconhecer que uma alimentaçã
o
saudáveis
e importante para a
saúde.

Atividade 04 Nutrição: Alim
entos do dia

GOVERNO DO POV
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Conselho Municipalde Educação — CME
-a- dia.

_

,.

.,

*

EDUCAÇÃO DO CAMPO

1º AO sº ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADES SUPLEMENTAR
Apresentação: Diante da atual situação vivenc
iada pela população brasileira em função do
processo de pandemia (algo que se
espalha rapida
mente e tem uma grande extensão de atuaçã
o), do coronavírus, a Secretaria Municipal
de Educa

ção —SME, através
da equipe pedagógica busca mediante a um
diálogo profícuo, fomentar estratégias pedagó
gicas cabíveis, visando atenuar o déficit
da carga horária do referido ano letivo, ocasio
nado pelo período de isolamento social, desenv
olvendo assim, a prática do ensino a
distância! aulas remotas, através da temática
“promoção da saúde e qualidade de vida”, visand
o contribuir de maneira significativa
no processo
de construção do conhecimento dos educa
ndos

no que tange ao

desenvolvimento de ações voltadas para
a
edificação de habilidades e competências, necess
árias para a constituição de uma vida com
qualidade num sentido mais amplo.
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:.e

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

msm."

ConselhoílVlunicipal de Educação - CME;
Objetivo: Oportunizar o conhecimento
em meio ao isolamento social, fºrtalecendo
o elo entre educandos, educadores e
unidades
escolares mantendo os educandos intele
ctualmente ativos.
'

Públic'oalvo: ENSINO EUNDAMENTAL ÇÍANos INICIAI
S (lã—'Ao sº ANO)

múltiplos saberes entre a educação e a
saúde, assim como de interação e conviv
encia. Destarte, em função do processo
de
pandemia supra citado,.a Secretaria Munici
pal de Educação-SME por recomendação
da Secretária Municipal de Saúde—SMS e
demais'órgãos competentes; tais cómo a
Organização Mundial da Saúde-OMS, intrín
seco a Organização das Nações Unidas para
a Educa
ção, a Ciência e a Cultura— UNESCO,
suspenderam preventivamente as ativid
ades escolares. No entanto, tendo em
vista

que a aprendizagem também ocorre no
âmbito domiciliar,

o setor pedagógicolelaborou algumas
estrat

égias pedagógicas
realizáveis, no intuito de auxiliar os educa
ndos, mesmo estes estando fora do contex
to educacional, a partir da referida temáti
ca,
visto que “o cuidado com o corpo deve,
[...] traduzir para a criança, o adoles
cente, o jovem e o adulto sua auton
omia
e
emancipação na promoção da saúde e
na prevenção de doenças e agravos à saúde”
. (BRASIL, 2013), sendo esta uma condiç
ão
essencial para o bem—estar dos sujeitos
consigo, com os outros, e em conseguinte
com o meio ambiente.
CRONOGRAMA
Primeira semana: 1º ano
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_
%

ESTADO DA

BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAPEAÇU

_

Sãº
o mmm
" ªs

APEAÇU

.!

GOVERNODOPOVO

_.,

,

PERIODO

Conselho Municipalde Educação CME

SUGESTÃO DE

.'
'
"':-"'..— _. .

Sequencia didática

I SEMANA

'—

151.6117/04

_

Lln'ãua Portuguesa: '

0 ão da

1-

Eu

e

.

,.

...,. _

'

e

meus

.

colegas.

HABILIDADES

:,

..,,

,

_,

;

'““ __

Unidade

Pro

,

ATIVIDADES

TEXTO

'

,

_:_“ _.

de

nxação:

,
..

». _ ,

,,. '

(pág.17,18

,
. __

“_,,”

Leitura: Com queletra? (pág.17),

Atividade

,
:

e

Escrever palavras

alfabética

.._j.s *

dé forma

__

19).

Sªúde e

:;

..,.,_,,,..

usando

Obs:

As atividades de fixação dos livros
devem

Qualidade de
Vida

ser

copiadas

e

respondidas

letras/grafemas

no

' '

"

'

'

»

Matemática:
,

'
. ,

-

Leitura ª interpretação: (Pág- 20),
Atividade

.

.

_ '

Compreender a localização de

pessoas e de objetos no espaço

de fixação: (pág. 20/21/22e 23)

Noções de posição:

que

represen em onemas.
,

caderno.

em

relação

à

sua

própria

posição.

Geografia:
Unidade
1—
convivência.

.
Lugares

História:

Unidade

2—

Pequeno

.
.

Atividade de fixação: (pág. 11,12 e 13).
Leitura: (pág.21,22),

.

Atividade de fixação: (pág. 21 e 22).

,grande mundo

Ciências:

Leitura e interpretação de imagens:
Capitulo 1- Lugares do dia -a— dia (pág.
10),

e

.
.

'

.

Unidade 2- Nosso corpo.

.

Identificar
ambientes,
convivêncías

os
diferentes
e
normas
de
em
diferentes

espaços.
Compreender os fatos

de

sua

vida no tempo e no espaço.

,

_Leitura e interpretação de imagens
(pág.

16/17),
.

.

Atividade de fixação: (pág. 16,18,19).

.

Identificar as diversas partes do

corpo e suas funções.
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"itáliª-ii?
ESTADO DA BAHIA

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Q __0 ºrnmnum

'
»
“.meu-mm.

ÇU

e 0“?SÃPEA
covnmonorovo

J'

Conselho Municipal de Educação -,CME

!-

)"

Arte:
Unidade 1- Arte por toda

.

Leitura e interpretação de imagens (pág.
10/11),

parte.

.

Atividade de tixação: (pág. 15).

í

Conhecer
constitutivos das
(ponto, linha).
:::.

Segunda sem ªnªl]: ano

gªv..

SUGESTÃO DE TEXTO

20 ª 24/04

"
Unidade

.

.

,

AnIveISárIo da ,
Cidade
-— -

.

'
1-

Eu

e

meus

0

Leitura e interpretação: Ja' sei Ierl

(pág.

_

Atividade de fixação: (pág. 24/25),
Construção do nome do municipio.

Matemática:
Noções de medida.

Leitura e interpretação (pág. 10),
Atividade de fixação: (pág. 11/12/13).

Geografia:

Lugares

.

Leitura

.

moramos (pág. 18),
Atividade de tixação: (pág. 18/19).

e

e

interpretação:

mis "....

"_“, —

.,

HABILIDADES

24),

colegas.

Unidade
1convivência.

Law.-...,

ATIVIDADES

Sequencia didática
Língua Portuguesa: .

|| SEMANA

ª! '

“.,“ ...
"trªi,":-

PERÍODO

elementos
artes visuais

No lugar onde

Escrever

palavras

alfabética

de, forma

—

- letras/grafemas

usando
que

representem fonemas.

Comparar
capacidades

comprimentos,
ou
massas,

utilizando termos como mais
alto, mais baixo, mais comprido,
mais curto, entre outros, para
ordenar
objetos
de
uso.
cotidiano
Compreender as atividades de

trabalho relacionadas com o dia
a dia da sua comunidade,
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEA
ÇU

%%%&
GOVlliNO DOPOVO

Cçnselho Municipalde Educação - CME
;

História:
Unidade
2grande mundo.

.
.

Pequeno

Leitura: (pág. 26),
_
Atividade de tixação: (pág. 26).

o_

Identificar

e

relacionar

as

história dos pais/avós com aS
de hoje (como as coisas eram

..»

Ciências:

:

». _

Unidade 2— Nosso corpo
Arte:

cªem sua infânciafbrincadeiras, a

. ;. .

:.

.

. :Ç

..,: _ Leitura e interpretação (pág. 20), _
".?
.

Capitulo 2- Cores e sons

;.

'
.

Atividade artistica: (pág.39)

corpo e suas funções.
Conhecer
elementos

constitutivos das artes visuais
nas produções anisticas tendo
as
cores
e
sons
como
referência.

Primeira semana: 2“ ano
PERÍODO“

SUGESTÃO DE TEXTO

ATIVIDADES

HABILIDADES

Sequencia didática
ISEMANA
15 ª 17/04
P

-

Lingua Portuguesa:

d

.

Leitura e interpretação: (pág. 16),

.

.

Atividade de fixação: (pág. 16/17).

Reconhecer as letras,

.

Diferenciar as letras de outros

Unidade 1— Palavras para

rªmº,)ãªº ª

lereouvir.

_devem

ser

caderno
.

copiadas

e

respondidas

no

'.

Matemática:

Unidade
1—
naturais até 10.

Sinais gráficos.

Obs: As atividades de fixação dos livros

ª." ee

QualIdade de
Vida

Números

.

LeItura: (pág. 09),

.

Atividade de tixação: (pág. 10).

. ,

o..-sldentiticar as diversas partes do.

Atividade de fixação: (pág.21). '
Leitura: (pág. 34)

.

escola").

.

.
Conhecereordenar os numer
os
naturais até 10, compreendendo
as caracteristicas do sistema de

GOVERNO DO POVO
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“ªªª

ESTADO DA BAHIA

_,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

& 9 9 WWW
',

. -—ça—SAPEAÇU

i

O

j

; Conselho Municipal de Educaçao - CME

,

,.-

GOVERNODOPOVO

,

.
numeração
decimal
(valor
posiciona! e função do zero).

“

Geografia:
Unidade 5— -. Lugar

:.»
. .=

morar.

&“ _

para

:. -

“História: ,.“ ._.
Capitulo 1: Comida
história.

Leitura: Capitulo 1:Amoradia (pág. 74),
'Atividade de Iixação: (pág. 74 e 75);
. .“.

tem

:,.

, _Leitura e interpretação:
"(pág. 26),
Atividade: (pág. 27)

Leitura e interpretação: Seres vivos (pág. 10),
Atividade de tixação: (pág. 11)
_
.
,
.,

Arte:
Capítulo 2- MaterialidadeMundo das coisas.

Leitura e interpretação: Vem
coisas (pág. 38),
Atividade artistica: (pág. 39).

;

.*.

...s“ Conhecer ._os, . espaços
de
sociabilidade e identificar os
diferentes grupos sociais ou de
parentesco.

.

-

'

Conhecer os tipos de moradia
da comunidade em que vive. '"

-,

Comida,tem.história.

Ciências:
Unidade 1- Os seres vivos
eomeio ambiente.

'

.
"'-'

. ;. -

Conhecer as características dos
seres vivos e elementos da
_natureza que fazem parte de

seu cotidiano.
dançar com as

'

.

Estabelecer
dança
e
construção

relações entre a
os
objetos
na
do
movimento

dançado.
Segunda semana 2“ ano

PERÍODO

'
|| SEMANA
20 ª 24/04

SUGESTÃO DE TEXT0

Sequencia didática
Língua Portuguesa:
Unidade 1- Palavras para

ATIVIDADES

'
.
.
.

'
Leitura e interpretação: (pág. 18),
Atividade de fixação: (pág. 18/19).
Construiro nome do municipio.

HABILIDADES

'

'
.

'
,
Perceber
que
as
letras
maiúsculas são utilizadas em
' substantivos próprios por ser
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'ª'—5533557
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

PREFEITURA

-H—
"matou,".

ª GOVEIINODO POVO ;

Conselho Municipal de Educação - CME ,.
::

—

I

ler e ouvir.

Aniversário

'I

Ii

Cidade.

nomes de pessoas e locais.

da'
Matemática:

Unidade:

Leitura: (pág. 12),

1-

Números

naturais até 10.
mg,

M.,

.Mq.

Geogratia:
Unidade 5morar.

Conhecer e ordenar os números
naturaisãté 10, compreendêndo

Atividade de fixação: (pág. 12/13).

- '—i—

,

0,1 ..,.

Lugar

para

.

..,... .ª— .,

as caracteristicas do sistema de
muy .t..

a ,

Reconhecer as diferenças dos

Leitura: Capítulo 1: A
direito de todos (pág. 76),

moradia:

Um

Atividade de tixação: (pág. 76 e 77).

História:
Capitulo
história.

.
1-

Comida

numeração,
decimal -—V(valor
posicional e função do zero).

hábitos

das

pessoas,

nas

relações com a natureza e no
modo de viver em diferentes
lugares.

Leitura e interpretação: Raizes do Brasil

tem

(Pág. 28),

Conhecer as diferentes práticas
culinárias e costumes que as

Atividade: (pág. 29)

pessoas desenvolvem exercem
em diferentes comunidades.
Ciências:
Unidade 1- Os seres vivos

e o meio ambiente.

Leitura

e

interpretação:

Componentes

não vivos (pág. 12),
Atividade de fIxação: (pág. 12)

Conhecer as características dos
componentes
não vivos
que

fazem parte de seu cotidiano.

Primeira semana: 3? ano

PERÍODO

SUGESTÃO DE TEXTO

ATIVIDADES
HABILIDADES

Sequencia didática
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

PREFEITURA

Conselho Municipal dejEducação - CME

I SEMANA15 a 17/04

Língua Portuguesa:

Leitura e interpretação: Canção para a
amizade (pág, 62),
Atividade de fixação: (pág. 63).

Unidade 2- Vamos Cantar

Promoção

da
matemática:

Saúde e

Unidªde
Qualréiãde de
'a

, E;, .

2-Sistemaçyde

numeração decimal. “º'
Geografia:
Capitulo
2Campo
e
cidade

.
.
.

Leitura: Formando «grupos de 10: (pág.26),,_,, ,
'
Atividade—de tixação: (pág. 27)
Leituraeinterpretação de imagens: (pág.
48/49)
Atividade
de
fixação:
(pág.
48/49,

Produção textual

relacionando

com

0

.

Identificar a. função

social

de

textos que circulam em campos

da

vida

social

dos

quais

participa cotidianamente:

Identificar

que

o

Sistema

de

numeração, decimal (SND) tem

base 10. "
Identificar
e
comparar
os
diferentes
aspectos
das
paisagens
do
campo
e
da

cidade..

municipio.
História:

Unidade
infância

1- Memórias d
_
-

Ciências:
Unidade

4-

.

Leitura

.
0
.

infância (pág. 08),
Atividade de fixação: (pág. 09),
Produção artistica sobre sua infância.
Leitura e interpretação: A importância do

Diferentes

solo

e

para

interpretação:

a

vida/alguns

Memórias

animais

da

que

usos do solo.

vivem no solo (pág. 56/57),

Arte:
Capitulo

Atividade de hxação: (pág, 58).
Leitura: Hoje tem espetáculo! (pág. 52),
Atividade corporal: Equilibrista (pág. 54)

1-

Corpo,

cada

arte da minhaarte. .
Ed. Física:
,
Conhecendo a ginástica
geral,

.

Atividade física: Estrela (pág. 107). _

Destacar os

marcos

históricos

mais relevantes de sua Infância.

Identificar as caracteristicas Cí]
alguns

animais

que

vivem

no

solo.
Experimentar

técnicas

para

a

realização
de
movimento
individual de equilibrio.—
Desenvolver atividades
físicas
individual
de
ginástica
geral,
visando
conhecer
a

potencialidade do corpo.

GOVERNO DO POVO
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

PREFEITURA

, %%%&
Conselho Municipalde Educação - CME
Segunda semana: 3º ano

ÍPERÍODO

':SUGESTÃO DEV'I'WEIXTO

”TN

ATIVIDADES

Sequencia didática

- . '

"_

, HABILIDADES;—

“

__»

,

II'SEMANA

Lingua Portuguesa:

20 a 24/04

Leitura e interpretação: Música- Deu pra

Unidade 2— Vamos Cantar

Identificar

ti. (Kleiton e Kledir),
Atividade de fixação: (pág. 71/72).

Matemática:
Unidade
4-

textos, substantivos e verbos e
suas funções.

Leitura e
interpretação:
Falando
...Higiene e saúde (pág. 86),
Atividade de nxação: (pág. 87).

Aniversário da
Cidade

AS

quatro

operações.

Geografia:
Capitulo
2cidade

.

Leitura

Campo

e

História:

Unidade
infância

Ciências:
Unidade
4—
usos do solo.

interpretação

de

imagens:

(pág.50/51)
Atividade de fixação: (pág. 52/53,
Produção
textual
destacando
aspectos
das
paisagens
de
comunidade.
Leitura

1— Memórias da

e

e

interpretação:

de

Histórias

diferenciar,

em

Compreender
os
diferentes
procedimentos
para
resolver
problemas envolvendo adição e
subtração
com
números
naturais.
Identificar

e

comparar

as

diferenças e semelhanças das
paisagens do contexto em que

os
sua
do

futebol (pág. 10),
Atividade de fixação: (pág. 11),
Produção textual sobre algum atleta do
municipio.
Leitura e interpretação: Preparo do solo

Diferentes

e

para o plantio (pág. 59/60/61),
Produção textual relacionando os tipos

está inserido.

Registrar

acontecimentos

ocorridos ao longo do tempo no

municipio ou na localidade em
que vive.

Identificar as diferentes técnicas
de preparação do solo e sua
relevância
na qualidade dos

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipalde Sapeaçu —CNPJ:13.696.257/0001—71
, Rua ll Seabra, nº 46 — Centro . Telefones: (75) 3627—217
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'

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

»

Conselho Municipal de Educação; CME

.
.

cada

15.

Arte:
Capitulo 1- Corpo,
'parte da minhaarte.
: »Ed. Física:
- =—'—-

ç

_ ,

.,, ,Çonhecendo

“

de preparação do solo na comunidade.
Leitura: Hoje tem espetáculo! (pág. 52),
Atividade corporal: Malabarista (pág. 54)

". Atividade

a;,ginástica

'

,_1._12).

física:

Alongamento; - (pág.

_“. .

Q:»— ,. ,

geral.

,

.

.

.

,

produtos agrícolas.
_
Experimentar técnicas para a
realização
de
movimento
““ individual de malabarismo.
'Desenvolver atividades
físicas
individual

de

ginástica

geral,

visando conhecer a flexibilidade
do corpo.

Primeira semana: 4º ano

PERIODO

SUGESTÃO DE TEXTO

ISEMANA
15 a 17/04

Sequencia didática
Lingua Portuguesa:
Unidade 3- Pura diversão.

0

Leitura e interpretação: Diversão
quadrinhos- tirinha (pág. 72),

Matemática:

.
.

Atividade: (pág. 74/75).
Leitura
e
interpretação

.

Números no dia- a— dia (pág. 11),
Atividade de fixação: (pág. 11).

_

Promoçao dª
Saúde e
'

Sistema
decimal

Qualidade de
Vida

Geografia:'
Capitulo
2-

de

ATIVIDADES

numeração

HABILIDADES

de

em

.

imagens:

.

.

Leitura e interpretação
(pág.52/53),

Cidade e campo.

.

Atividade de fixação: (pág. 52/53).

História:

.

Leitura e interpretação: (pág. 26/27),

Município:

de

imagens:

Conhecer
textuais

I

diferentes
gêneros
(caracteristicas

básicas).
Ler,
escrever

e

ordenar

números naturais.
“.

Compreender aS caracteristicaíi
do campo e da cidade.

.

Compreender as relações entre

GOVERNO DO POVO
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=?SETI—Itá"?
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

PREFIJTURA

'H—
“gama/4

dº maço
GOVERNO DO POVO

Conselho Municipal de Educação - CME

;

Capitulo

1-

revolução.

A

'

grande

» "E“

todos
'
Arte:

Unidade

'

para

"W“
ª º

2-

Atividade de frxaçãoOpág. 26/27)

"

Ciências: :"
Unidade 2-_'Saúde
..,.

0

Esta

» ..
. '

arte

é

doenças (pág. 28),
“__ ,- ,
Atividade de fixação: (Pág. 29). '
Leitura e interpretação de imagens e
texto: Gente e gesto, festa movimento! (

i

E

os indivíduos e a natureza e sua

"

Interpretação de imagens: (pág. 26/27),
Leitura
e;. interpretação: ;Saúde
e

& [_ .
“' 'e
.

nossa!

,:

relevância
no
processo
extinção do nomadismo.

:o.

de

Compreender'a importância dos

_; .. hábitos de higiene, saneamento
__, _para a manutenção da saúde e.
preservação do meio ambiente."
.
IdentifIcare apreciar as diversas
heranças culturais.

pág. 62/63),
Atividade: (pág. 64).

Ed. Física:
'As
danças
da
nordeste do Brasil.

. __Atividade física: Frevo.
região

,

.

Identificar os diferentes ritmos
das danças brasileiras, e sua
relevância como manifestação
cultural.

Segunda semana: 4" ano

PERÍODO

SUGESTÃO DE TEXTO

|| SEMANA
20 ª 24/04

Sequencia didática
Lingua Portuguesa:
Unidade 3— Pura diversão,

ATIVIDADES

.

Leitura e interpretação: Mais um pouco
sobre história em quadrinhos (pág. 78),

HABILIDADES

Conhecer diferentes gêneros textuais
(características básicas).

Atividade: (pág. 78).

GOVERNO DO POVO
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEA
ÇU

PREFEITURA

nos mus

GOVERNO DO POVO Çª

Conselho Municipal de Educação - CME
Aniversário da
Cidade
,,
_
-

"º"

Matemática:
Sistema
de
decimal '
Geografia: ,

numeração
,

Capítulo “"'2—

Municipior

Produção de uma história utilizando os
_
' recursos da tirinha.
.
Leitura
e
interpretação:
Números
.
Ler,
escrever
e
ordenar
naturais (pag. 12),
. ——
números naturais.
:?
.
Atividade de fixação: (%12/13).
_",
»
.
Leitura__e interpretaçãOSde imagens:
,; , . , Compreender as características
'
(pág.54

/56),

Cidade e campo.

História:
Capitulo

'1-

revolução.

A

.
.
.
.

grande

'

".

:

Leitura

do

texto

.
Saúde

para
.
.
.

2-

Esta

arte

e

nossa!
Ed. Física:
AS
danças
da
nordeste do Brasil.

sobre

Leitura e interpretação: Doenças da vida
moderna (pág. 42),
Atividade de fixação: (Pág. 43).
Destacar

as

vantagens

de

viver

.

de

Compreender as relações entre
os indivíduos ea naturezaesua.
relevância

no

processo

de

extinção do nomadismo e a
criação
das
primeiras
comunidades.
Compreender
a
importância
dos
hábitos saudáveis para a manutenção
da qualidade de vida.

no

'

Leitura e interpretação de
texto: Algumas danças e

imagens e
festas da

.

tradição brasileira ( pág. 66),

região

do campo e da cidade, aSSim
como
o
processo
interdependência entre eles.

o

-

campo.

Arte:
Unidade

' "

informativo

municipio.
Ciências:
Unidade 2todos

'

Atividade de Hxação: (pág. 54/55).
Produção
artística
da
temática,
relacionando com a sua comunidade.
Leitura e interpretação: (pág. 28/29),
Atividade de Rxação (pág, 29),<_

.

Atividade: (pág. 67).

.
.

Atividade física: Ritmos carnavalescos.
Pesquisa sobre a temática.

Identificareapreciaras diversas
heranças culturais
brasileiras,

assim como as locais.
.

Identificar os diferentes ritmos
carnavalescos, e sua relevância
como manifestação cultural.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEA
ÇU

PREFEITURA

SAFRAÇª
GOVERNO DO POVO

ConselhoiMunicipal de Educação - CME

Primeira semana: 5º ano

PERÍODO

SUGESTÃO DE TEXTO

..
“E“

HABILIDADES

Sequencia didática
ISEMANA
15a 17/04
Promoção de
saúdee
Qualidade de
»

Língua Portuguesa:
Capítulo
1Conteúdo:
Hormônios no controle.
'
"

. Leitura e interpretação:
Hormônios no
controle. (pág.206);
. Atividade de fixação: (pág.208/209).
0 Leitura e" interpretação: Nem criança,
nem adolescente. (pág. 2161217).

vida.

.

Atividade

de

fixação:

Produção

Obs: As atividades de fixação dos
livros
devem ser copiadas e respondidas
no

caderno.

subtração

naturais.

com

e

números

. Leitura: Situações de adição. (pág. 33),
. Atividade de fixação: (pág. 34/35 até
questão 3 e pág.36).
. Leitura:
Situações
de
subtração:

(pág-39).

Produzir
texto
sobre
uma
determinada temática, focando
no processo de apropriação da
leitura, escrita e interpretação
textual.

textual

sobreotema.

Matemática:
Unidade
2-Adição

.

33 ““ '

'

e Atividade de fixação: (pág. 40 e da 41

Potencializar
o
nivel
de
aquisição e domínio da leitura e
escrita dos aluno, nas diversas
áreas
de
maneira
interdisciplinar.
oLer,
escrever e ordenar os
números
naturais,
compreendendo
as
principais
caracteristicas do sistema de
numeração decimal.
'

apenas a quarta questão).

Geografia:

.

Leitura

e

interpretação:

Desigualdade

.Reconhecer

a

desigualdade
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇ
U

33? 6 PREFE'I'URA

eªwEAÇU

&
“mun-onu

GOVERNO DO POVO

;

Conselho Municipalde Educação - CME

“1“

"i

Capitulo 1- Desigualdade
social.

'

social. (pág. 66/67),
.

|». ::

.

Qualidade de vida: Zona
rural x urbana.
Ciências:
Unidade
1Nutrição:
Alimentos do dia -a- dia.
Arte:
'
,
Tema 2- A música, a
os :.

Atividade de fixação: (pág. 67),

Atividade de fixação: (pág. 69).

https://www.voutube.corn/watch?v=eHWBGlJf wo
.

Produção textual sobre ovídeo.

.

Leitura e interpretação: (pág. 10 a 12),
. Atividade de nxação: (Pág. 13/14).
'
. Leitura e interpretação: (pág. 42 e 43),
. Atividade de nxação: (pág. 44).

efeitos

Ed. Física:
12-Conhecendo

grupos

. Leitura e interpretação: Concentraç
ão de
renda. (pág 68), Serviços públicos e bens
de consumo no Brasil.—(pág, 69),
.-. .

História:

dança
e
especiais.

1

social
dos _ diferentes
sociais,

-.., .

.

Identificar

formação

o

processo

-

a

0 Atividade física: Parada de mão. (pág.
108).

ginástica geral

de

do contexto rural e

urbano,
. Reconhecer
que
uma
alimentação variada é importante
para a saúde.
«Conhecer instrumentos usados,
ritmosemovimentos.
--

Desenvolver
atividades
individual
de
ginástica

físicas
geral,

reconhecendo as potencialidades

e os limites do corpo

Segunda semana:_5º ano

PERÍODO

SUGESTÃO DE TEXTO

ATIVIDADES

Sequencia didática

HABILIDADES
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«-

ESTADO DA BAHIA

gªg

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇ
U

PREFEITURA

GOVERNO DO POVO ÇU

Conselho Municipalde Educação 7 CME
II SEMANA

.

20 a "24/04

Lingua Portuguesa:
Texto informativo sobre a
história de Sapeaçu.

_Aniversário da

-- cidade
“,“

,

, —-'
-

.,“

yiw

interpretação: Texto sobre a

'

.

'

.mªis relevantes._
.

.

.
.,

.

.

,

Matemática:
Unidade
2Adição
e
subtração com números
naturais.
'
"
“
Geografia:
Meu lugar no mundo- Um

lugar melhor

História:
Unidade
junta.

1-

Gente,

se

Ciências:
Unidade
1Nutrição:
Alimentos do dia -a- dia.

. Atividades envolvendo operações de
adição e subtração, tendo como referencial
dados do municipio.

-

.

"
'
.
"
Leitura e interpretação: (pág. 82).

.

Atividade de fixação: (pág. 83)

"

os

viver no municipio de
partir do texto.

Sapeaçu-Bahia,

.
0

benefícios

municipio;
Cónhecer

'
0

em

,

«:o ___

,
personagens

oS

marcantes de Sapeaçu—Bahia.
Ler,
escrever e ordenar os
números
naturais,
compreendendo
as principais
caracteristicas do sistema de
numeração decimal
"
Conhecer um pouco do histórico

.

do

. Questionário! sobre

aproximação a_I

cultural do municipio;
Contextualizar
os
processos

, históricos! (antesge depois) do

ama,.

fu.—,A

Promover uma

respeito do processo histórico

. Atividade de fixação: Produção textual
sobre o municipio,-destacando seus pontos

C.,.
.

Leitura e

história de Sªpeaçu.

,

municipio,

sua

produção

agrícolaedemajs culturas.

a

Leitura da imagem (pág. 09),
Atividade de fixação: (pág. 09)

. Leitura e interpretação: (pág. 17),
. Atividade de fixação: (pág, 18/19),
. Pesquisa sobre os alimentos produzidos

.

Compreender os processos de
formação
das
culturas
dos
povos.

.

Compreender
que
uma
alimentaçãº
variada
é
importante para a saúde, assim

nos mun'º'p'º'
como classificar elementos em

relação

a

quantidade

GOVERNO DO POVO
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
(ª PREFEITURA

SAPEAÇU
&

GOVERNO DO POVO

Conselho Municipal de Educação - CME

PLANO DE TRABALHO PARA ALUNOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS
.

ATIVIDADES SUPLEMENTAR

Data: 15/04/2020

Apresentação: Diante da atual situação
vivenciada pela população brasileira em
função do processo de pandemia (algo
que se
espalha rapidamente e tem uma grande
extensão de atuação), do coronavírus, a
Secretaria Municipalde Educação —SME,
atravé
s
da equipe pedagógica busca mediante
a um diálogo profícuo, fomentar estratégias
pedagógicas cabíveis, visando atenuar o
déficit
da carga horária do referido ano letivo,
ocasionado pelo período de isolamento
social, desenvolvendo assim, a prática
do ensino a
distância! aulas remotas, através da temáti
ca “promoção da saúde e qualidade de
vida", visando contribuir de maneira signifi
cativa —

GOVERNO DO POVO
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

_

_ Conselho Municipal de Educação - CME

,
[_
,
Objetivo: Oportunizar o conhecimento em meio ao
isolamento social, fortalecendo o elo entre educan
dos, educadores e unidades
escolares mantendo
os educandos intelectualmente ativos.

Público alvo: Ensino Funªdamental Anós'tFinais
] 6º ao ãº ano
«» -

....

ªz"

c»:- —-

Eªu —
e» »
:» -—
"T"-'"
Justificativa: A escola compreende um Iócus
potencializador no desenvolvimento de ações
voltadas para a construção de
múltiplos saberes entre a educação e a saúde,
assim como de interação e convivência. Destart
e, em função do processo de
“pandemia supra citado, a Secretaria Munici
pal de Educação-SME por recomendação da
Secretária Municipal de Saúde-SMS e
demais órgãos competentes; tais como a Organi
zação Mundial da Saúde-OMS, intrínseco a Organi
zação das Nações Unidas para
a Educação, “a Ciência e a Cultura- UNESC
O, suspenderam preventivamente as ativida
des escolares. No entanto, tendo em vista
aprend

que a

izagem também ocorre no âmbito domiciliar,
o setor pedagógico elaborou algumas estraté
gias pedagógicas
realizáveis, no intuito de auxiliar os educandos,
mesmo estes estando fora do contexto educac
ional, a partir da referida temática,
visto
que “o cuidado com o corpo deve,

[...] traduzir para a criança,

o adolescente,

o jovem e o adulto

sua autonomia e
emancipação na promoção da saúde e na preven
ção de doenças e agravos à saúde". (BRASIL,
2013), sendo esta uma condição

essencial para o bem—estar dos sujeitos consigo
, com os outros, e em conseguinte com o meio
ambiente.
Primeira semana

PERIODO

SUGESTÃO DE TEXTO

ATIVIDADES

HABILIDADES
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Rªte-Paçº

i

,.
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,,

]

;

Sequência didática

---»-ISEMANA

ªº ª 24/04.

º"—
Promoção

?
á

ºuª'idãde de Vidª'

saúdel—

ATIVIDADE'1z'ASsiStir o fiImeío que te
impede
de sérfeliz?

M Filme disponivel—em:

"' '

" Avaliar a impõrtância de uni? vida
saudável;

' "

.::.., ? '

Mp://www.voutube.com/watch?v=i2-at6
eVOlw

Atividade sobre o video em anexo: Ativi
dade 1
da primeira semana.

' :" _

' ,. Identificar

",

hábitos

saudáveis relacionados
ao
sono,
higiene, alimentação e ao lazer;
Avaliar

a

saudáveis

ATNIDADE 2: Trabalhando Com o texto:

“'M— _

importância

para

" o

de

bem

a

hábitos

estar

no cotidiano;

Saúde, Quªlidªde de vida e bem estar
socialf

Ler e responder atividade em anexo:
Atividade

Relacionar ciência, tecnologia, saúde
e
cotidiano.

2 da segunda semana.
ATIVIDADE 3: Escrever um texto, que
pode ser
em forma de poesia, paródia ou dramat
ização
um resumo( Síntese) sobre o Hime: %

de vida: O que é ser feliz e o texto Saúde
.
qualidade de vida e bem estar social.
Realizar atividade no caderno de Redaç
ão.
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PREFEITURA

%%%&
Conselho Municipal de Educação - CME
Segunda semana

PERIODO
.,

SUGESTÃO DE
. ,TEXTO

ATIVIDADES
, .

.

Sequência didática
5,1 , _

II SEMANA

Historicode

27/04 a 30/05

Sapeaçu
.

ATIVIDADE

alunos/as

1:

.,

.

Entrevista

deverão

com

entrevistar

.::,

,

ª

.

5,5

familia.

os/as

OS/as

pais

e/ou

responsáveis solicitando que relatem a história do
lugar
ondemoram

desde

o

seu

nascimento

até

os

dias

atuais (o registro deverá ser feito no caderno do

Conhecer a historia da sua cidade a

partir de sua própria hí5tória.
-

Identificar

aluno).
_

. ATIVIDADE 2: Assistir o vídeo:

"As

-

«»

dª

sua

feºíªffºs defªfºsºslfuªçõªª-

em:
Conhecer e valorizar a

Em seguida responder a atividade em anexo.
ATIVIDADE 3: Hora da pesquisa:

»

cidade e de sua história a partir de

cidades se

transformam
com
o
tempo”,
disponivel
https://www.voutube.com/watch?v=M3HDz4-665c

»

especificidades

cidade

onde

vive.

os alunos deverão

acessar
o
site
do
IBGE
disponivel
em:
httºS:/lcIdades.Ibge.gov.brlbraSIllba/sageacu/ºan
or
ama

Conscientizar-se da
importância
exercer 'o seu papel de cidadão

Ler

busca pela melhoria de sua cidade.

o

histórico

de

Sapeaçu

e

observar

outras

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipal de Sapeaçu —CNPJ:13.696.2
57/0001—71, Rua JJ Seabra, nº 46 — Centro . Telefon
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'
&
1ª mu.

Conselho Municipalde Educação -3CME
' '

informações para responder a atividade
atividade 3 da segunda semana)

em

anexo(

,

Terceira semana

SUGESTÃO DE TEXTO

PERÍODO

ATIVIDADES

HABILIDADES

?

Sequência didática

III SEMANA

ATIVIDADE 1 - Ler às letras e ouvir O áudio

04/05 a 08105

Música e qualidade de
vida.

da

música: Hoje

A

Noite

Não

tem

Luar/

Legião Urbana.

Música | : Hoje A Noite

Fonte:https://www.voutube.comlwatch?v=Hn

Não TemLuar

Pi9NU25N4, acesso em 15/04/2020.
(letra da
música com analise em anexo: Atividade 1
da

Legião Urbana

Desenvolver a capacidade de ouvir por
meio

da

possibilitar

escuta
a

ativa,

bem

como

identificação

dos

elementos da narrativa e a produção
escrita de textos narrativos na forma de
canção.
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nuam".

!

Conselho Municipal de Educação - CME

)"

i

Música II: Beijar Na Boca

terceira semana).

Possibilitar

a

reflexão

sobre

' Claudia Leitte

a

banalização do beijo na atualidade.

ATNIDADE 2 — Ler às letras e ouvir-o áudio
da-música: Beijar Na Bocal Claudia Leitte.

*_*—1-

m.

ªº!

e-

Fõhte'mttps://www37õutube.com/watêl5?i/É4 e

...;»..J- ..

CaCLMiSY, acesso em 15/04/2020. (letra da
música com analise em anexo: Atividade 2 da
terceira semana).

ATIVIDADE
3
- Experimento
sobre os
movimentos da Terra. (Movimento de rotação)
(Éoteiro do experimento e atividade em anexo:
Atividade 3 da terceira semana).

PERIODO

SUGESTAO DE TEXTO

ATIVIDADES

HABILIDADES

Sequência didática
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.

,, Conselho Municipal de Educação — CME
' '

r

,,

,.

'

NSEMANA

TEMA:

11 [05 a 15105

aprender .,,5

:»

O' que

coronavírus?"

”=º-ªª"

perdemos

com

"»" " “7

0

Leitura do texto;-

'

.,Interpretação e compreensão do texto;

* -_Iºrodução de texto: "

f”

"ÉrrT'anexo AtividÉBêTda quarta 35532513.

Estimular de forma criativa, a formação
de leitura; interpretação-je

d0*'hábÍIO

escrita,

' '

'º

"º' "º? '
Desenvolver

"É
a

capacidade

pensamento crítico.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

'

g .

-

ªramm

. »

Conselho Municipalde Educação - CME
ATIVIDADE 1 da Primeira semana

:

;,

,

_

I't

;

1- Após assistir o video: O que te impede de ser feliz? Produza um texto
descritivo sobre o que te faz feliz!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
à“:

mmm

SAPEAÇU
GOVERNO DO POVO

Conselho Municipal de Educação - CME
ATIVIDADE 2 da Primeira semana
Trabalhando com o texto:

SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E BEM ESTAR SOCIA
L

A definição de saúde possui implicações legais, sociais
e econômicas dos estados
de saúde e doença; sem dúvida, a definição mais
difundida e a encontrada no
preâmbulo da Constituição da Organização Mundia
l da Saúde: saúde e' um estado

de completo bem-estar físico, mental e social, e não
apenas afauªsência de dOenças

Quando a Organização Mundial da Saúde fOi
criada, pouco após o tim da Segunda
Guerra Mundial, havia uma preocupação em
traçar uma definição positiva de saúde,

que incluiria fatores como alimentação, atividade
fisica, acesso ao sistema de saúde
e etc. O "bem-estar social" da dennição veio
de uma preocdpação com a devastação
causada pela guerra, assim como de um
otimismo em relação à paz mundial —
a

Guerra Fria ainda não tinha começado. A
OMS foi ainda a primeira organização
internacional de saúde a considerar—se respo
nsável pela [saúde mental, e não
apenas pela saúde do corpo. A definição
adotada pelaE OMS tem sido alvo de
inúmeras criticas desde então. Definir
a saúde como um'estado de completo
bem

estar faz com que a saúde seja algo ideal,
inatingível, e assim a deânição não pode
ser usada como meta pelos serviços de
saúde. O ambiente fisico e talvez O fator
mais importante que deve ser considerad
o na classificação do estado de saúde
de

um individuo. Isso inclui fatores como
água e ar limpos, casas, comunidades
e
estradas seguras, todos contribuindo
para a boa saúde.

A percepção de saúde varia muito
entre as diferentes culturas, assim
quanto as
crenças sobre o que traz ou retira
a saúde. A OMS detine ainda a
Engenharia

sanitária como sendo um conjunto de
tecnolOgias que promovem o bem—esta
r físico,
mental e social. Sabe-se que sem
o saneamento básico (sistemas de
água, de
esgotos sanitários e de limpeza urba
na) a saúde públicawlfica completa
mente
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. ç

duas uma?

emmonorovo

Conselho Municipal de Educação :;CME-j
prejudicada. A OMS reconhece ainda que"
a- cada unidade monetária (dólar, euro,
real, etc.) dispendida em saneamento
economiza-se cerca de qUatro a cinco
unidades em sistemas de saúde (postos,
hospitais, tratamentos, etc.) e que cerca
de

80% das doenças mundiais são causadas
por falta de ág'uaª'pOtável suficiente para
atender as populações.
'

Um dos principais fatores ambientais
que afetam a saúde é a qualidade da
água,
especialmente

para

a

saúde

dos

lactentes

e

das

crianças

em

paises

em

desenvolvimento. Estudos mostram
que em paises désenvolvidos, a
falta de
espaços de lazer no bairro que
inclua o “ambiente natural conduz
a níveis mais

baixos de satisfação nesses bairr
os e níveis mais elevados de Obes
idade e,
portanto, menor bem-estar geral
. Por isso, os beneficios,psicológi
cos positivos do

espaço natural em aglomerações urba
nas devem ser levados“ em conta nas
políticas
públicas e de uso da terra. De acor
do com a Organização Mundial
“da Saúde, os
principais determinantes da
saúde incluem O ambiente socia
l e econômico, O
ambiente fisico e as caracterís
ticas e comportamentos indiv
iduais da pessoa. Em
geral, O contexto em que um
individuo vive e de grande
importância“ na sua

qualidade de vida e em seu esta
do de saúde. O ambiente social
e econômico São
fatores essenciais na determinação
do estado de saúde dos indivíduos
dado o fato
de

que altos niveis educacionais
estão relacionados com um
alto padrão de vida,
bem como uma maior renda.
Geralmente, as pessoasfqde
terminam O ensino
superior têm maior probabilidade
de conseguir um emprego melh
or e, portanto, são
menos propensas ao estre
sse em comparação com
indivíduos com baixa
escolaridade.

1
a%C3%BÁdev

Texto adaptado. Fonte: mm:/lot.
wikiDedia.oro/wiki/S
EXPLORANDO O TEXTO:
1) Qual o seu conceito de
saúde?- '
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SAPEAÇU

à“:
_

Mwm"

' covztnoborovo

Conselho Municipal de Educação ;ICIVIE'
2) Qual o signifIcado da sigla OMS.
3) De acordo com o texto detina O conceito inicial de saúde, segundo
a OMS

4) Na sua Opinião, por que a OMS têm recebido criticas em relação
ao conceito de

saúde por ela adotado?

'

5) Qual é a sua opinião em relação a estaS criticas?
uv.

!

6) Quais são os fatores apontados no texto, fque interferemana
saúde, no bem estar e
na qualidade de vida das pessoas?
7) Você concorda com estes fatores Ou não? Você excluiria
ouincluiria algum outro
fator? Qual (ais)?

'

8) Pensando na sua realidade, qual (ais) deste (3)
fatores estão presentes e ou
ausentes no seu cotidiano?

9) Comente de acordo com seus conhecimentos as
seguintesafirmativas:
a) "O ambiente social e econômico são fatores
essenciais na determinação do
estado de saúde dos individuos."
:.I“E.

I

_

b) "As pessoas que terminam o ensino superior
têm maior probabilidade de
conseguir um emprego melhor e, portanto, são
menos propensas ao estresse em
comparação com indivíduos com baixa escola
ridade."
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ATIVIDADE 1 da Segunda semana

Entrevista com a família. (Responder na disciplina
de História)
1.5

:»

Nome;

Idade;

Profissão;

Estado Civil;

Grau de Parentesco;
.»
1

a) Você reside nesse bairro/ localidade há quanto
tempo?
b) Onde você nasceu? Como chegou aqui?
O) Como era sua casa na infância? Como era
sua primeira'caSa rio bairro ou“
localidade? Ainda é a mesma casa? Como eia
e hoje?
d) Por que escolheu esse bairro/ localidade para
residir? Você sabe por que seus
pais escolheram esse bairro/localidade para
residir?
e) Como era a escola que você estudava (sefes
tudou)?

.“

“'

,

f) Você gosta de morar aqui? Mudaria alguma coisa
no bairro/ localidade?
g) O que você sente falta de quando era mais
novo?

3,

í

h) o que gostaria que fosse construído na sua
localidade / seu bairro?

,
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,

*

'?

É“

Conselho Municipalde Educação - CME

ATIVIDADE 2 da Sequnda semana

Refletindo sobre o vídeo “As cidades se transformam com o “passar do tempo”.
1 - Cada um de nós mora em uma rua, em uma cidade, em um pais, em um continente, em

um planeta, e cada um desses espaços têm uma-história. Pensando nisso, que tal todos/as
vocês pesquisaram e contarem um pouco sobre o histórico da cidade onde vivem?!'"'( Faça
seu registro na disciplina de História).
2- No primeiro momento você realizou uma entrevista com as pessoas da sua familia, que

tal escrever no quadro abaixo como era Olugar que você vive no passado e na atualidade.
,
à , ,,
.
,?

Como era no passado

'

Como está hoje (atualidade)

GOVERNO DO POVO
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'

:ig'
,

>_4
fig.-mm.?
,

ATNIDADE 3 da Segunda semana '

«
Leia o resumo do Histórico de Sapeaçu.

'

i
:

I

l
l

Histórico — Sapeaçu 7 BA

Noticias remotas sobre as terras do atual município são as de que integrara
m a

sesmaria de Paraguaçu, doada pelo segundo deernador-Geraldo Brasil..D. Duarte
da Costa, ao seu f lho D Álvaro da CoSta, em 17 de'janeiro;3dreªd 357
_
Expulsos os aborígines no século XVIII, ai se formou a fazenda Sapé
Grande
(Sapeaçu- Sapé, do tupi—guarani, signit'Ica' capim' e O sunxo açu, signifICa
'grande'),

de propriedade de Pedro Barbosa Leal, onde foi 'construída uma capela
dedicada à
Nossa Senhora da Conceição. Nesta capela _o P'adre VitorirIO filho da
região, veio
_ cantar a sua primeira missa.
*
ª .
*.
' '
,
O proprietário da fazenda Sapé Grande cedeu terreno para vários
colonos que
construíram as suas habitações em torno da'capela, formando-seo
Povoado de

GOVERNO DO PpVO '

,
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PREFEITURA

SAPEAÇU
GOVERNO DO POVO

Conselho Municipal de Educação - CME?
Sapé, pertencente ao Município de São Felix do Paraguaçu, cuja
capela foi elevada
à categoria de freguesia, com o nome de Nossa Senhora da
Conceição de Sapé,
pela Lei Provincial nº 2548, de 09 de setembro de 1885,
desmembrada da Freguesia
de Cruz das Almas, a partir da criação do Distrito
de Paz. ,,

Formação Administrativa

Nesta época, foi fundada a Liga Sapeense em prol da
suaemancipação politica que

tinha a frente os senhores Rafael José Jambeiro, José Ribeiro
Machado, Manoel
Afonso da Silva e Manoel Martins Valverde que, auxiliados
por Alcebíades Jambeiro,
membro do Governo Estadual, conseguiram do então Govern
ador Manoel Vitorino
Pereira, O Ato de 08 de agosto de 1890 elevando a
Freguesia. de Nossa Senhora da
Conceição do Sapé à categoria de vila e de munICIp
iO, comO território

desmembrado do de São Felix do Paraguaçu.
A sua vida como município durou apenas 17 dias
em Virtude da representação da

Intendência de São Felix do Paraguaçu ao Governador
de então, Marechal Hermes
Ernesto da Fonseca, que O extinguiu pelo Ato
de 25 de agóstO'dO mesmo ano de
1890, tendo seu território voltado a integrar
o do municipio de origem

Com a criação do Municipio de Cruz das Almas,
por força da Lei Estadual nº 190, de
29 de julho de 1897, passou O seu território
a pertencer a esse município, como
Distrito de Paz sendo desanexado do de
São Felix dO Paraguaçu
Em virtude do estabelecido pelo Decreto-Lei
Estadual nº 141, de 31 de dezembro de
1943, modificado pelo de nº 12.978, de 01
de junho de 1944, foi O nome da sede do

Distrito mudado de Sapé para Sapeaçu.
Com O topônimo Sapeaçu, foi o municipio

restaurado com sede na Vila do mesmo

nome pela Lei Estadual nº 549, de 27
de abril de 1957, compoSto pelos territór
ios

dos Distritos de Sapeaçu e Baixa dO Palmeir
a, ambos desanexados do de Cruz das
Almas. A instalação ocorreu em 07 de
abril de 1955.
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“

Fonte / IBGE
1-

Após a leitura é evidente os avanços que ocorreram na cidade de Sapeaçu,

que festeja sua Emancipação Política no dia 27 de abril. .iEsicreva em seu-caderno

.
. .,, .
.
t
de HistórIa um texto descrevendo os avanços que eXISte
hole e quais voce como
cidadão Sapeaçuense gostaria de ver na sua cidade nos próximos anos.

ATIVIDADE 1 Terceira semana

? ª“ '!

Leia a letra da música com atenção:

Hoje A Noite Não Tem Luar
Legião Urbana
Composição: Menudo

Ela passou do meu lado

»

_I

Oi, amor - eu lhe falei

«ª' É

“

.

Você está tão sozinha
Ela então sorriu pra mim
Foi assim que a conheci

Naquele dia junto ao mar
As ondas vinham beijar a praia
O sol brilhava de tanta emoção

Um rosto lindo como o verão
E um beijo aconteceu

.; . "
_

Nos encontramos a noite

I

Passeamos por aí

E num lugar escondido
Outro beijo lhe pedi

-

:;

GOVERNO DO POVO
Prefeitura Municipalde Sapeaçu —CNPJ: 13. 696. 257/0001— 71, Rua
JJ Seabra, nº 46— Centro.

Telefones: (75) 3627-2172

*
x

http://sapeacu.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quarta-feira
22 de abril de 2020
Ano IV • Edição Nº 532

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-78Prefeitura Municipal de Sapeaçu - BA

“ªªª—3

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU
ªe?—(15

Lua de prata no céu
O brilho das estrelas no chão
Tenho certeza que não sonhava
A noite linda continuava
E a voz tão doce que me falava
O mundo pertence a nós

E hoje a noite não tem luar

ª'

E eu estou sem ela .

'

:

"

Já não sei onde procurar
Não sei onde ela está

Hoje a noite não tem luar

, '

t

g

'

“

E eu estou sem ela

Já não sei onde procurar
Onde está meu amor?

Fonte: http:/lletras.terra.com.br/quiao-urbana/22501/

TEXTO 1: A letra da música é narrativa, 'pois conta a histórja do primeiro encontro
entre um casal e do primeiro beijo. No entanto, após momentos felizes O
personagem masculino está desiludido, já quelnão tem mais a mulher amada.

F

“. “";?»-

' Quem são os personagens?

' Quem conta a história?

Lg..

' Como os personagens se conheceram?
t

t)
,.1

«..,

' A que estação do ano o rosto da personagem feminina é comparado?
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' Quando acontece O segundo encontro?

-.j .

l

'

ª

2) Qual a relação da mudança de cenário com a história de amo; narrada? »

_;

' Podemos dividir a música em duas partes. Quais são elas?

,

:

;

.

=*,

.

:I

-I

3) Explique os versos “As ondas vinham beijar a praia IO sol brilhava de tanta
emoção".

l

Lã

-I

.

'“

né

E'

I

"

'1

.

',l

jv,

;

«

1' . i

'

& Li,...

:*

i
«
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“ª

Atividade 2 da Terceira semana

Leia a letra da música com atenção:

Beijar Na Boca
'..-“çnb

Claudia Leitte
:omposição: Bianch Van Gogh ] Roger Tom

Eu estava numa vida de horror
Com a cabeça baixa sem ninguém me dar valor
Eu tava atrás (tchururu) da minha paz (tchururu)

Agora que mudou a situação

ZI-

ª

"

Choveu na minha horta vai sobrar na plantação
Deixei pra trás (tchururu), pois tanto faz (tchururu)

(Refrão)

ªt f'— ª

Eu quero mais é beijar na boca

' “'

Ã

E ser feliz daqui pra frente... pra sempre (2x) .
Já me livrei daquela Vida tão vulgar

'. .* "_“—'

EU quero mais é beijar na boca (eu quero mais)
Eu quero mais é beijar na boca

Me vacinei de tudo que podia me pegar
Corri atrás (tchururu)
Quem tenta faz (tchururu)
Eu ando muito a fim de experimentar

Meter o pé na jaca semter que me preocupar
Eu quero mais, mais, mais, mais...

(Refrão)

'

Eu quero mais é beijar na boca
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ª
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4

Eu quero mais é beijar na boca (eu quero mais)
4

Eu quero mais é beijar na boca

E ser feliz daqui pra frente... pra sempre (2x)
Eu estava numa vida de horror
Com a cabeça doida sem ninguém me dar valor
Andava atrás (tchururu) da minha paz (tchururu)
Agora que mudou a situação

Deixei pra trás (tchururu), pois tanto faz (tchururu)

!-

;-

Choveu na minha horta vai sobrar na plantação

,” Refrão)
EU quero mais é beijar na boca
EU quero mais é beijar na boca (eu quero mais)

Eu quero mais é beijar na boca

—"

”

E ser feliz daqui pra frente... pra sempre (2x)

Fonte: http:/lletras.terra.com.br/claudia-leitte/1 198602!

TEXTO 2:

. '

1.”

º Como era a situação da personagem no inicio da narrativa?

' Por que a personagem estava numa vida de horror?

'?

º O que a personagem deseja?

1) A letra da música conta uma história. Diante dessa anrmativa, podemos dizer que temos
um

narrador de 1º ou 3“ pessoa? Identifique no texto um trecho que comprove sua resposta.

2) Quantos personagens na na história narrada?
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,

3) A partir da segunda estrofe há uma mudança no estado inicial da personagem? Que
mudança ocorre?
«i

4) Qual é o tempo verbal predominante na segunda estrofe? Explique a utilização desse
tempo verbal?

5) O que significa : ”Meter o pé na jaca"?

];l 1 l,»

)) Explique as expressões: “Choveu na minha horta vai sobrar na plantação".

Música

Texto |

teTexto Il

,

'“

Titulo

Gênero
Autor

!.

,

Tipo de texto
Assunto

Atitude da

.

mulher
,;

História narrada

;

»

íª

Imagem do
beijo

7) A partir das discussões realizadas, responda: em qual das canções O tratamento do
beijo
está mais adequado a atualidade? Explique.

Atividade 3 da Terceira semana
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1- Leia o verso da música: A noite não tem Iuar/ Legião Urbana. ( Responder na disciplina de
, «.
,; , ,, à
|
'
Ciências)

O sol brilhava de tanta emoção

Um rosto lindo comoo verão
j
o

,.. «t

'

»

O sol sempre retorna no dia seguinte, mas porque isso acontece?-Names comprovar através
do experimento bem simples.

Utilizando materiais:

1 bola de isopor, balão de festa, ou bola de futebol; ( representará a Terra)
1 lanterna! que pode ser a do celular.( representará o Sol)

Desenvolvimento:

,

Experimento sobre O movimento aparente do sol e a rotação da Terra.
A lanterna deverá fcar parada, não deve se movimentar. Para isso você poderá precisar da

',”I

ajudar de um familiar.

A bola dará voltas completas ao redor de se mes'ma mudando'assim a luminosidade da
lanterna de lugar.
Nessa atividade, os alunos puderam perceber que as sombras vão mudando ao longo do

dia conforme O movimento aparente do sol. Depois, puderam constatarque O mesmo ocorre
na verdade devido a rotação da Terra.

-..: Q.,—

E você o que percebeu ao realizar esse experimento? Escreva.

ATIVIDADE 1 da quarta semana

Tema: O que podemos aprender com o coronavírus?
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4...

TEXTO | - O que é cOronavirus? (covrms)
“II. 'I
—
i
Coronavírus é uma familia de vírus que causam infecções respifatórias. O novo agente do

coronavírus foi descoberto em 31/12/19, após casos registrados na China. Provoca a
doença chamada decoronavirus (COVID-19). Os primeiros coronavírus humanos foram
isolados pela primeira vez em 1937.

.

,g

,

L

5

NO entanto, foi em 1965 que o virus foi descrito coimo coronavirds, em decorrência do perfil
na microscopia, parecendo uma coroa.

.

A maioria das pessoas'se infecta com OS coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as
crianças pequenas mais propensas a se infectarem com O tipo ,mais ,comum do_virus. Os
coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha CoronaVÍrus 229E e NL63 e

'

bata coronavírus OC43, HKU1.

O que você precisa saber e fazer? Como preveniç,o contágio? .

> Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel.
> Cubra O nariz e boca ao espirrar ou tossir.
taz—3»

> Evite aglomerações se estiver doente.

-

> Não compartilhe objetos pessoais.
> Mantenha o ambiente ventilado.

ESTRUTURA DO TEXTO

'

2) Onde ele pode ser encontrado?

'

'

l-l

:...

3) O que ele informa?

f ' ;

!

—«

(

1) Que tipo de texto acabamos de ler?
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Compreensão textual
5) Descreva o motivo pelo qual foi estabelecido o nome “coronavírus”? '

6) Qual e' O significado da palavra microscopia?

I

7) Faça uma pesquisa e descubra o significado dos termos COVID19.

8) Em relação às recomendações expostas acima, a respeito dos cuidados que devemos ter
você acha que as pessoas estão fazendo O necessário para evitar o Contágio? E quanto a você 'I
quais são as precauções que tem tomado, em casa, e ao sair?
'

,»,

9) Nas recomendações mencionadas no texto, podemos encontrar VerbOs flexionados no modo
imperativo, identifique—os e reescreva--03 abaixo.
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