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Prezado (a) Professor (a)

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Educação – SEMED faz chegar às
suas mãos o Caderno do Professor, suporte pedagógico para orientar e acompanhar a realização das atividades
não presenciais propostas no Caderno de Atividades Complementares, material este que é destinado ao aluno
e que foi elaborado a partir das sugestões didáticas feitas pelos docentes que atuam nas Escolas da Rede
Municipal de Ensino.
Lembramos que em virtude do avanço da COVID-19, foi necessário que as autoridades locais
adotassem medidas para conter a propagação do vírus e reduzir o risco de contágio entre a população. A
suspensão temporária de aulas presenciais foi uma dessas medidas.
Diante desse momento atípico, enquanto Secretaria de Educação, nos sentimos desafiados a buscar
alternativas que em meio ao período de distanciamento social preservassem o direito a educação de nossos
alunos e mantivessem o vínculo da Escola com estes e suas famílias. O Caderno de Atividades
Complementares, aliados ao Caderno do Professor vem ao encontro dessa necessidade.
Ressaltamos que essa decisão encontra amparo no Parecer Nº 5/2020, do Conselho Nacional de
Educação. Este parecer foi aprovado em 28/04/2020 e trata Reorganização do Calendário Escolar e da
possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima
anual, em razão da Pandemia da COVID-19.
No que diz respeito à realização das atividades por parte dos alunos, elas serão computadas na carga
horária mínima anual, cabendo ao Professor (a) regente da turma organizar – se conforme sua jornada de
trabalho para orientar, acompanhar e fazer os devidos registros sobre o desempenho dos educandos. Para isso
sugerimos que sejam utilizados canais diversificados de comunicação (aplicativo de mensagens, gravação de
áudio ou vídeo, redes sociais, etc...)
Assim, esperamos que nesse momento possamos unir forças para garantir o direito à educação dos
alunos e minimizar os impactos que o período de distanciamento social pode acarretar em suas aprendizagens.

A perseverança e a força de vontade têm efeitos mágicos na superação
das dificuldades da vida. Quem supera, vence.
Lourdes Duarte

SEQUÊNCIA DIDÁTICA
TEMA: COMO ESTÁ A SUA QUALIDADE DE VIDA DURANTE A QUARENTENA?
COMPONENTES CURRICULARES: Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza.
OBJETOS DO CONHECIMENTO:

Língua Portuguesa: Construção do Sistema de Escrita Alfabético; Ortografia; Conhecimento do alfabeto do
português do Brasil.

Matemática: Resolução de problemas de adição e de subtração; Leitura de dados expressos em tabelas e em gráficos
de colunas simples; Quantificação de elementos de uma coleção: estimativas, contagem um a um, pareamento ou outros
agrupamentos e comparação; Contagem de quantidades de objetos de coleções; Localização de objetos e de pessoas no
espaço, utilizando diversos pontos de referência e vocabulário apropriado; Leitura, escrita e comparação de números
naturais (até 40); Reconhecimento de números no contexto diário: indicações de quantidades, ordens ou de códigos para
a organização de informações.

Ciências: Promoção da qualidade de vida por meio de hábitos saudáveis; Hábitos de Higiene; Corpo Humano.
ESTRATÉGIAS DE ENSINO: Atividades no caderno; Pesquisas; Laboratório de Aprendizagem em casa.

HABILIDADES
LÍNGUA PORTUGUESA
(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.
(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala.
(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua representação escrita.

MATEMÁTICA
(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e
reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação.
(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros
agrupamentos.
(EF01MA02AN) Associar a ideia de somar (juntar) e subtrair (tirar).
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência.
(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 40 unidades.
(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.

CIÊNCIAS
(EF01CI02) Localizar, nomear e representar graficamente parte do corpo humano e suas funções.
(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos antes de comer, lavar os
dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas, etc.) são necessários para a manutenção da saúde.

1ª AULA
.

ATIVIDADE
Leia o seguinte texto com a ajuda de um adulto.

FAZENDO AS PAZES COM O CORPO
NOSSO CORPO SEMPRE REAGE DE ACORDO COM O
TRATAMENTO QUE RECEBE. TUDO O QUE FAZ BEM PARA
A SAÚDE DEIXA O CORPO FELIZ. OUTRAS COISAS
DEIXAM O CORPO TRISTE: QUANDO VOCÊ ABUSA E ELE
FICA DOENTE. MAS EXISTEM ALGUMAS
COISINHAS QUE VOCÊ PODE FAZER SEMPRE,
PARA FICAR DE BEM COM O SEU CORPO.
SÃO HÁBITOS SIMPLES E SAUDÁVEIS, QUE A
GENTE DEVE CULTIVAR. SEU CORPO
AGRADECE!
(Fonte: https://www.canalkids.com.br/saude/habitos/index.htm)

2. Com a ajuda de seu responsável faça um pequeno relatório das atividades que você realiza durante o dia:
MANHÃ:

TARDE:

NOITE:

2ª AULA
ATIVIDADE
- Estas são as letras do alfabeto. Já estudamos muitas vezes essas letras. Agora Vamos observá-las para que possamos
realizar a atividade solicitada

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ

1.
2.
3.

Circule as letras que formam a palavra CORPO;
Na
palavra
CORPO
tem
alguma
letra
que
faz
parte
qual/quais?___________________________
Com a ajuda de um adulto, diga em voz alta o alfabeto na ordem das letras.

do

seu

ESCREVA SEU NOME COMPLETO:

3ª AULA
ATIVIDADE
1. Hoje iremos começar nossos estudos cantando e
movimentando o corpo com a música “Cabeça, ombro,
joelho e pé”.. A letra e os movimentos estão ao lado.
Chame quem estiver lhe acompanhando nessa atividade
para cantar e dançar com você ! Será muito divertido!
DICA☺: Se for possível, você também poderá assistir o
vídeo dessa música pelo YOUTUBE.

2. Circule apenas as partes do corpo que são citadas na música que você acabou de cantar.

3.Escreva a primeira letra de cada parte do corpo indicada na figura

nome?

Se

sim,

4ª AULA
ATIVIDADE
1. Encontre no caça-palavras, os nomes de partes do corpo humano que aparecem abaixo:

5ª AULA
ATIVIDADE
Leia o seguinte texto com a ajuda de um adulto.

a) Marque com um X a letra inicial da palavra abaixo
b) Pinte de azul a última letra da palavra
c) Quantas letras tem esta palavra? ____

S

A

Ú

c) Pinte as figuras que tem o mesmo som inicial da palavra saúde.

D

E

6ª AULA
ATIVIDADE
1. Com a ajuda de um adulto leia o texto e faça a atividade

2. Marque um X no local onde está escrito o nome da figura.

7ª AULA
ATIVIDADE
1. Confira as dicas para se ter uma boa saúde e depois encontre as palavras indicadas:

SAUDÁVEL- SONO- MÉDICO- HIGIENE- ESPORTES

8ª AULA
ATIVIDADE
Leia o seguinte texto com a ajuda de um adulto.

CUIDADO! CORONAVÍRUS
As pessoas só prestam atenção à própria saúde quando ficam doentes. Que
coisa! Corpo não é bicicleta, que se pode trocar por uma mais nova quando
começa a dar defeito. Com a COVID-19 solta por aí, os cuidados com o nosso
corpo devem ser redobrados.

Preste atenção na maneira de se prevenir do Corona Vírus:

1. Faça a atividade abaixo:

9ª AULA
ATIVIDADE
1. Leia o texto que está abaixo com a ajuda de um adulto. Em seguida, encontre no texto 3 (três) palavras que
começam com a letra C e copie-as no quadro abaixo.

10ª AULA
ATIVIDADE
1. Faça um x nas imagens onde aparecem números

11ª AULA
ATIVIDADE
1. Mostre que você e sua família estão bem informados e marque com X as alternativas verdadeiras ou falsas

12ª AULA
ATIVIDADE
1.Conte e escreva as quantidades dentro dos quadrinhos.

13ª AULA
ATIVIDADE
Observe o gráfico com o número de casos do Coronavírus em 04 Estados Brasileiros:

1. Marque um x nas alternativas corretas.
A) O estado com mais casos de Coronavírus é:
PR

SP

RJ

PE

RJ

PE

B) O estado com menos casos de Coronavírus é:

PR

SP

2. Como você se sente ao ver e ouvir a televisão, o jornal e as pessoas em geral falarem sobre o Corona Vírus?
Marque um X na carinha que representa o seu sentimento sobre esse assunto.

14 ª AULA
ATIVIDADE
1. Resolva os problemas.
a) Paulo tinha 7 máscaras descartáveis. Ele já usou 2. Quantas máscaras sobraram?
Desenhe as máscaras que Paulo tinha
Sobraram______5____ máscaras.

b) Ana tinha 4 sabonetes, foi a farmácia e comprou mais 6. Com quantos sabonetes ela ficou?
Desenhe os sabonetes que Ana ficou
Ana ficou com ____10_____ sabonetes

15 ª AULA
ATIVIDADE
1. Pinte a criança que está mais próxima da toalha

2. Pinte somente quem está indo para a direita

16 ª AULA
ATIVIDADE
O QUE É QUARENTENA?

✔ Número exato ou aproximado de quarenta (40); período de 40 dias.
1. Complete o quadro da quarentena.
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17 ª AULA
ATIVIDADE
Desenhe o que se pede:

2 SABONETES

4 MÁSCARAS

5 LENÇOS

10 ESCOVAS DE DENTE

09 LUVAS

01 MÉDICO

18ª AULA
ATIVIDADE
1. Com a ajuda de um adulto faça uma pesquisa com as pessoas que moram com você.
A) Quantas pessoas moram na sua casa?
RESPOSTA:
B) Quantas pessoas saem para trabalhar?

RESPOSTA:
B) Quantas vezes você costuma lavar as mãos por dia?

Menos que vezes

Mais de 3 vezes

2.Desenhe a sua casa e coloque o número dela.

19ª AULA
ATIVIDADE
1.Ligue os pontos e descubra um hábito de higiene muito importante para mantermos nosso corpo saudável e
livre de doenças.

20 ª AULA
ATIVIDADE
1.Ligue o menino aos objetos que são utilizados para fazer a higiene pessoal.

APRENDIZAGEM CRIATIVA

ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO


Personagens de desenhos e filmes.
Cada um tem seu personagem ou super-herói
favorito.



Qual é o seu?



Após a construção e customização do seu
personagem, tire uma foto para ser enviada,
com ajuda de um adulto, pelo Facebook ou
WhatsApp, assim você inspira seus colegas e
familiares.



MATERIAIS NECESSÁRIOS:

• Rolo de papel higiênico;

• Papéis variados e papelão:

• Caneta hidrocor ou lápis de cor;

• Tesoura e Cola.

Use toda sua criatividade, usando diferentes
materiais para decorar.
#FicaEmCasa

INSPIRAÇÕES

Nossos amigos animais não poderiam faltar!
Que tal montar um zoológico ou uma fazenda?

