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Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 5º ano Data: 11/05/2020 a 15/05/2020 Carga Horária: 2 aulas 

Componente Curricular 
Central: História 

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

Professor(es): 
Edilene Kutcher da Silva; 
Elaine Neves Lopes; 
Meriluci Trento; 
Marcio Rocha; 
Layde, Sebastiana de Souza Ferreira; 
Gisele Galvão Pereira; 
Samara Todeschini; 
Bernadete Maria Ribeiro dos Santos. 

Tema Genérico do Plano de Aula: País – Estado – Município 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou 

Componente Curricular): Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos 

próprios à produção do conhecimento historiográfico. 

Objetos de Conhecimento: As formas de organização social e política: a noção de estado. 

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

de Caçador) 

➢ (EF05HI02) - Identificar os mecanismos de organização do poder político com 

vistas à compreensão da ideia de Estado e/ou de outras formas de ordenação 

social. Conhecer o contexto histórico de formação do estado em que vive. 

Compreender o processo de transformação político administrativo. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: lápis, borracha, caderno, folhas de 

atividades e internet. 

Aplicação/Fixação 

SEXTA-FEIRA  

Texto para leitura, e atividades para serem respondidas no caderno. 

Leia o texto a seguir: 

BRASIL 

 O Brasil está dividido em estados. 

 Os estados estão divididos em outras áreas menores, chamadas Municípios.  

 O Município é uma parte do estado. 

 Todo o Município é constituído pela zona urbana, que é a cidade, e pela 

zona rural, que são as chácaras, os sítios e as fazendas. 

 As pessoas que moram em um Município formam a comunidade Municipal.  

O MUNICÍPIO E SUAS AUTORIDADES 
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 Quem governa o Município é o prefeito. Ele comanda os trabalhos da 

prefeitura municipal. 

 O prefeito é o responsável pelo bom funcionamento e pela melhoria dos 

serviços públicos municipais: construção, limpeza e manutenção de ruas e 

estradas, construção de redes de água e esgoto e seu tratamento, iluminação das 

ruas e avenidas, construção e manutenção de escolas, creches, hospitais, postos 

de saúde, bibliotecas, centros culturais e esportivos, manutenção de praças, 

parques, etc. 

 Na ausência de prefeito, quem assume o cargo é o vice-prefeito. 

 Para fazer as leis Municipais que irão beneficiar o povo e que devem ser 

cumpridas pelo prefeito existe a câmara municipal. 

 A Câmara Municipal é formada por vereadores. 

 Os vereadores discutem os problemas existentes no Município, fazem 

propostas para resolvê-los e se encarregam de fazer as leis. 

ATIVIDADES 

01) Copie e responda as atividades no caderno. 

a) Como estão divididos os estados brasileiros? 

b) O que são os municípios? 

02) Complete: 

O Município é formado pela zona ________________ e pela zona___________. A 

zona urbana é a _________________. O campo é a _____________________. 

03) Assinale as frases verdadeiras: 

(    )  A sede do Município é a cidade. 

(    ) Os bairros mais afastados do centro da cidade chamam-se subúrbios. 

(    ) Na zona rural há fábricas, lojas, supermercados, etc. 

(    ) As fazendas, os sítios, e as chácaras localizam-se na zona suburbana. 

(    ) a zona urbana é uma parte do município. 

(    ) Na zona urbana as pessoas trabalham em lojas, bancos, fábricas, etc. 

(    ) A periferia é formada pelos bairros mais afastados do centro da cidade. 

Síntese/Avaliação 

➢ Produção dos alunos no caderno e apresentação e sondagens no retorno às aulas. 

Referencial 

➢  

 


