
 

 

Ano Letivo 2020 Plano de Ações  ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de realização das 
atividades: 

Carga Horária: 

 2° ANO   07 A 13/05/2020  3 AULAS 

Componente 
Curricular Central: 

Componente (s) 
Curricular(es) Participante(s): 

Professor: 

 Geografia Língua Portuguesa e  
História 

Ana Paula, Solange Pontes, 
Roselaine, Solange Hude, Marilene, 
Neide, Jaqueline, Josiane e Elaine. 

Tema da Aula 

COMUNIDADE- SEQUÊNCIA DIDÁTICA: JOÃO E MARIA  

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou 

Componente Curricular) 

COSTUMES, TRADIÇÕES, CONVIVÊNCIA. 

Objetos de Conhecimento 

Convivência e interações entre pessoas na comunidade  

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base 

Municipal de Caçador) 

(EF02GE02) Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro 

ou comunidade em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças.    

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

Computador, internet se possível e caderno para registro. 

Avaliação: 

A avaliação será realizada no retorno as aulas presenciais, com a apresentação dos 

cadernos de atividades e diálogo sobre o tema aprendido. 



 

 

Referencial: 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 

 
 
 

Nesta semana, conhecemos a história de João e Maria e seus familiares. Agora 

vamos entender um pouquinho sobre a comunidade. 

 

Não esqueça de registrar em seu caderno com a data do dia da atividade. 

 

Comunidade escolar 

Antes de começarmos a frequentar a escola com nossa família, que é a primeira 

comunidade que convivemos. Com estas pessoas aprendemos a falar, a andar, a 

brincar…quando crescemos, entramos na escola, e continuamos a aprender muitas 

coisas diferentes e importantes para nossas vidas.  A escola é a nossa segunda 

comunidade. Dessa comunidade fazem parte muitas pessoas, que colaboram para que 

ela funcione: 

 Os professores, que ensinam os alunos; 

 O diretor ou diretora, que dirige a escola; 

 Os funcionários da secretaria que cuidam das matriculas e dos documentos dos 

alunos; 

 Os serventes, que fazem a limpeza da escola; 

 As merendeiras, que preparam a merenda dos alunos; 

 Os inspetores, que cuidam da disciplina nos corredores e nos pátios da escola. 



 

Em algumas escolas trabalham também: o médico, o jardineiro, a supervisora 

pedagógica, a coordenadora pedagógica, etc. 

Atividades 

Copie no caderno e responda: 

 
1) quais são as pessoas que fazem parte de sua comunidade familiar? 

R.: 
  
2) qual é o nome da escola onde você estuda? 

R.: 
  
3) como se chama seu professor (a)? 

R.: 
  
4) como se chama o diretor (a) da sua escola? 

R.: 
  
5) escreva o nome de um servente e de uma merendeira. 

R.: 
  
6) escreva o nome de dois colegas da sua turma: 

R.: 
  
7) em que rua fica sua escola? 

R.: 
  
8) em que rua fica sua casa? 

R.: 
  
9)    em que bairro, cidade e estado você mora? 

R.: 

 



 

 


