
1 

 

 



2 

 

Prefeita Municipal de Lauro de Freitas  
Moema Isabel Passos Gramacho  
 
Secretária Municipal de Educação de Lauro de Freitas  
Vânia Maria Galvão de Carvalho 
 
Coordenação da Educação Básica  
Cristina Kavalkievicz 
 
Departamento de Educação Infantil    
Dinalva Moreira da Silva  
 
Departamento do Ensino Fundamental  
Maria Helena Silva de Santana 
 
Departamento de Educação de Jovens e Adultos   
Maria Renilda Daltro Moura  
   
Departamento de Inovação e Tecnologia na Educação  
Gabriella Santana Santos 
 
Departamento de Inclusão e Diversidade na Educação   
Eriosvaldo Menezes  
Miliane de Lemos Vieira – Núcleo de AEE 
 
Núcleo Articulador da Educação Integral e Formação Continuada  
Nadjena Miranda  
 
Núcleo de Projetos Especiais   
Antonia Alves Batista  
  
Coordenadores dos Grupos de Trabalho 
Débora da Cruz Santos – Educação Infantil 
Antonia Alves Batista – Ensino Fundamental Anos Iniciais 
Ângelo Soares Castro – Ensino Fundamental Anos Finais 
Larissa da Cruz Mattos – Ensino Fundamental Anos Finais 
Geferson de Jesus Soares – Educação de Jovens e Adultos 
 
Equipe da Secretaria de Educação-SEMED 
 
Adriana Agudo Rodrigues Miranda 
Alana de Oliveira Carneiro  
Aline Santos de Oliveira 
Ana Paula Novaes Brito Soares 
Andreia Bispo dos Santos Silva 
Andréia Cristina Oliveira dos Santos 
Antônia Silva dos Santos 
Augusto Cruz do Amaral  
Deskson de Castro Almeida Júnior 
Edilene Fonseca Bonfim 
Evelina Primavera Bernardes 
Gilvane Araújo de Gusmão Caldas 

Heloiza Maria Moura da Silva 
Janete Reis  
Joseane Jesus da Silva 
Joselita Conceição de Trindade 
Leila Patrícia Bispo dos Santos França 
Larissa da Cruz Mattos 
Luciana Santos da Silva 
Lucivalda Cerqueira Pinho Lopes Cunha 
Marcela dos Santos Mercês 
Márcia Rocha 
Raimundo Fonseca de Jesus 
Tisar Souza da Silva

 
 



3 

 

Elaboradores/as da Rede Municipal de Lauro de Freitas 
 
Alessandra Martins Ponte 
Ana Paula Reis da Silva 
Anderson Souza Neves 
Antonio Carlos dos Reis 
Cátia Almeida Capinam 
Celma Silva dos Santos Conceição 
Cidineia da Silveira Santos 
Claudia Mendes da Conceição Santana 
dos Santos 
Cláudio Antônio do Espírito Santo 
Deise Gonzaga de Matos  
Edneide Braz de Santana Araújo 
Eduardo Sousa de Oliveira 
Elizonete de Souza Silva Monteiro  
Fabíola Cristina Reis Brito 
Gilmara Santos da Conceição  
Iara Bispo dos Santos  
Ivana Magalhães Simas 
Jaqueline Sodré Santa Rita Noia 
Jeisa Pereira Sousa 
Jerônima Luzia Trinchão Oliveira 
Joselia Alves dos Santos 
Joselita Santos de Lima 
Josete Bispo Santana Costa  
Jurandir de Souza Batista 
Karla Andrade Sá 
Leila Araújo Pereira 
Lívia Silva Rodrigues Bravo 
Luciane Fabiane Pereira da Silva 
Lucíola Nobre Lima Vidal 
Manoel Raimundo Da Silva Santos 
Marcelo Nogueira de Assunção Lefundes 
Marcia Maria Conrado Pereira  
Márcia Rosana Bueno Baldez 
Marcos Aurélio Oliveira de Almeida 

Margarida Cintra Lima 
Maria Agripina Batista 
Maria Aleide Mota Pereira 
Maria Antônia Vieira dos Anjos  
Maria Aparecida Barros Santos de 
Amorim 
Maria Cristina Pinheiro de Amorim 
Maria da Conceição Pereira dos Santos 
Ribeiro 
Maria das Graças Silva Chaves 
Maria do Carmo Santos Barros 
Maria do Carmo Souza Blanco 
Maria Eugênia de Figueredo Caribe de 
Araujo 
Maria Everaldina Rocha Lopes 
Maria Fabiana Alves da Cunha 
Maria Helena da S. Reis Santos 
Maríndia Moura Arapiraca 
Nádia Pires Alves 
Patrícia Gleide Oliveira Pereira 
Patricia Maria de Araújo Lima 
Patricia Raquel de Sousa Silva 
Paula Josane de Souza e Souza  
Rogério Luiz dos Santos Pinto 
Rosângela Costa Soares  
Rosilda Oliveira dos Santos 
Samuel Bernardo da Trindade 
Sandra Manuela Souza dos Santos 
Simone Maria das Neves de Jesus  
Simone Requião 
Tânia Maria Nascimento de Oliveira 
Tania Regina Nogueira dos Santos 
Thaiane de Souza Tavares 
Thiago Sampaio Rosa 
Zilda Soares Silva e Silva 

 

 

Agradecemos em especial a Ladjane Alves Sousa, professora e coordenadora da 

nossa rede, que nos cedeu para utilização nos Cadernos de Atividades da Educação 

Infantil o livro Rainhas, de sua autoria, assim como emprestou sua voz, gravando áudio 

em que lê um trecho do seu livro para nossas crianças. 

 

Buscamos trazer aqui o registro de todos/as que participaram da elaboração dos 

Cadernos de Atividades, dos departamentos e suas equipes da Educação Básica, e 

profissionais da rede municipal (docentes, coordenadores/as pedagógicos/as e 

gestores/as), qualquer ausência aqui antecipamos nossas desculpas. 

 

  



4 

 

 

 

A Educação Especial Inclusiva se sustenta diante da concepção de 

que direitos são humanos e para todos, portanto inclusivos, não se 

restringindo a uma etapa escolar, e sim transversalizando todo o 

currículo como postulado nos documentos oficiais que versam 

sobre o assunto (LDB, 1996; PNDPD,2011; BNCC,2018; Diretrizes 

para a Educação Inclusiva na Bahia, 2020), dentre outros. Isso se 

deve a uma conquista sobre o lugar da diversidade ao longo da 

história, mudança gradativa que deve ser relembrada e postulada 

a todo o instante.   (Lauro de Freitas-BA, p.36 2020)  

  

Desta forma cabe destacar que os estudantes da educação especial inclusiva não 

correspondem a um segmento a mais, cada estudante tem o seu segmento educacional 

em que está matriculado e para que ele tenha assegurados os seus direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento o professor ou professora deverá promover os ajustes 

necessários para que ele possa interagir com o conteúdo e internalizar os conhecimentos 

esperados para seu grupo.  

Entendendo que os Estudantes considerados de inclusão são os que tenham algum tipo 

de deficiência (auditiva, visual, motora, intelectual), transtornos globais de 

desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, entendemos que apenas nos casos 

em que a deficiência está na articulação física do caderno: surdez e baixa visão, ou 

cegueira, é que o material deve ser disponibilizado no formato adequado para os 

estudantes. No mais, cabe uma adequação do professor, caso a caso, considerando as 

expectativas de aprendizagem e desenvolvimento elencadas para seu grupo escolar, 

com adequação da forma, metodologia e didática (mediação pedagógica) e estratégias 

para cumprir este fim. 

Assim, faz-se necessário, garantir o caderno de atividade aos estudantes alinhando 

com a família a transposição didática para o ambiente familiar 

Para os estudantes da Ed Especial inclusiva a área de conhecimento em destaque 

deverá seguir o que foi pensado para seu segmento, assegurando as condições de 

acessibilidade necessária para aproximar o discente das atividades que compõe o 

caderno. 

Seguimos com as Orientações para apoiar famílias e educadores, bem como ajustes na 

parte física que já foram feitos para os estudantes com baixão visão e surdos. Atentem 

as orientações. 
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ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS 

- O Caderno de Atividades faz parte do currículo emergencial no ensino remoto. Você 

pode conhece-lo solicitando-o á SEMED. 

- Considere as necessidades e interesses da criança, como cuidado, alimentação, lazer 

e repouso e insira o caderno de atividades como parte da rotina. 

- Organize, junto com ela um local adequado para realização das atividades. 

-Participe ativamente deste processo de aprendizagem. Torne o material acessível para 

a criança, orientando-a em caso de dúvidas e estimulando seu interesse pela atividade. 

- A atividade deverá ser feita pelo estudante, apenas apoie. 

- Valorize o processo de aprendizagem da criança. Comemore seus acertos, corrija 

gentilmente seus erros e elogie-a sempre pelo seu esforço e interesse. 

-Em caso de dúvidas sobre o caderno de atividades, busque informações com o 

professor ou a unidade escolar da criança.  

 

ORIENTAÇÕES PARA OS EDUCADORES 

Diante da impossibilidade de se elaborar um caderno que atenda às demandas de todos 

os alunos público-alvo da educação especial, visto que as necessidade de cada um são 

peculiares e só são reconhecidas, na maioria das vezes, nas situações reais de 

aprendizagem, cabe a cada professor promover ajustes para que todos os estudantes, 

principalmente os com deficiência possam participar do processo.  

O processo de aprendizagem e desenvolvimento não acontece de forma rápida e 

completa por isso é essencial desenvolver atividades que permitam às crianças 

evoluírem em suas potencialidades ao máximo, evitando a temida inibição cognitiva. Por 

isso é importante ter como base os estágios de desenvolvimento de cada criança. As 

fases do desenvolvimento infantil designadas por JEAN PIAGET servirão de 

parâmetro. Lembrando que mesmo fazendo parte do desenvolvimento cada criança 

pode se encontrar em momentos distintos. 

Estágio sensório-motor- até os 2 anos- inteligência da criança é essencialmente 

prática e, portanto, as ações de reflexo predominam, interação acontece pela 

experimentação direta, fase que são iniciadas atividades motoras, como tocar, agarrar, 

sugar, chorar, entre outras.  

Estágio pré-operatório- 2 aos 6 anos- percepção abstrata vai ficando mais aguçada, 

à medida que aumenta a capacidade de simular e imaginar figuras, situações ou 

pessoas, jogos simbólicos como meio de comunicação.                                                  

Estágio operatório concreto 7 aos 12- criança também começa a executar operações 

mentalmente (definir distâncias, medidas, alturas), e não se limita mais às ações físicas 

da inteligência sensório-motora.   
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Estágio das operações formais- a partir dos 12-o indivíduo atinge sua forma final de 

equilíbrio, ou seja, consegue alcançar um padrão intelectual que vai perdurar durante 

toda a idade adulta. 

A escola precisa respeitar o tempo das famílias e orientá-las para que o processo 

seja saudável para as crianças. 

É importante também, o monitoramento de como foi a realização das atividades, no 

qual os responsáveis poderão anotar como foi sua execução e como o estudante se 

sentiu ao realizá-las. 

O "olhar”, escuta e condução do professor em relação ao estudante pode ser 

determinante no processo de aprendizagem 

Atentem para as seguintes sugestões: 

 Possibilitar que uma atividade possa ser respondida de diferentes formas: 

oralmente (enviadas através de áudio ou vídeo), através de desenhos, recorte e 

colagem, escrita, respostas digitadas no computador, etc. Desde que combinada 

previamente com as famílias. 

 Avaliar as atividades e a compatibilidade dela com o nível de desenvolvimento do 

estudante, não subestimando, nem superestimando a realização, promovendo as 

adequações necessárias e preservando os objetivos. 

 Possibilitar que os alunos surdos possam responder em Libras (vídeo), contando 

com o apoio do Tradutor/intérprete no processo. 

 

Perguntas importantes que devem ser feitas durante a construção do caderno de 

atividades. 

Estou tendo o foco na aprendizagem de todos levando em conta as características 

inerentes a cada fase do desenvolvimento? 

Estou considerando os aspectos sociais da comunidade, problemas e necessidades 

locais e, por fim, a diversidade de cada aluno 

Quem eu estou ensinando?" Defina aonde quer chegar, o que a turma realmente 

precisa e o que é possível fazer 

Estou oferecendo diferentes opções de apresentação do material?                                                                                                                             

Estou oferecendo diversas possibilidades de ação e expressão, de modo que o aluno 

tenha oportunidade de mostrar o que aprendeu? ( Ele vai responder de forma escrita? 

Desenhos? Oralmente?) 

De que forma o aluno compreende melhor ?atividades impressas ou escritas ? 

A Atividade exige um alto nível de coordenação motora fina para o estudante (lápis, 

cortar, ligar)? ou deve apresentar menor dificuldade (pintar com tinta, colar)? Para 

escrever, necessita auxílio visual ou auditivo?  
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Qual o grau de dificuldade na compreensão e escrita de palavras (palavras 

dissílabas, trissilabas…); 

As atividades estão organizadas com pistas visuais? Correspondência figura- texto. 

(contrastantes, em destaques e sem distrações);  

Fonte e tamanho da escritas (dê preferência a letras em “caixa alta” com fonte de 

tamanho mínimo __); A informação principal deve estar em negrito; Delimitar espaço 

para resposta; 

As atividades estão dinâmicas, ativas, flexíveis? 

Estou priorizando sas  áreas e conteúdos que garantam aprendizagens posteriores? 

Estou favorecendo a formação da imagem mental tão necessária para alunos com 

deficiência intelectual? 

Estou realizando pequenas modificações no material didático, tornando os textos 

mais atraentes e também mais fáceis de serem compreendidos pelos alunos com 

dificuldades, como por exemplo, utilizar fonte 14, inserir ilustrações para reforçar o 

sentido dos textos e sublinhar as palavras que indicam as ações pedidas nas atividades 

(como “descreva”, “envolva”, “marque com um X”); 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

FASE I/TURMA:                           TURNO: 

 

ATIVIDADE REMOTA -  
EDUCAÇÃO FÍSICA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FASE I  

 

Objeto do 
conhecimento: 

Vida e Evolução; Possibilidades do movimentar-se; Ginásticas; Esportes 

Habilidades: EF12EF05 Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em 

outros momentos e espaços, de brincadeiras e jogos e demais práticas corporais 

tematizadas na escola, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) para divulgá-

las na escola e na comunidade;  

Link de vídeo para 
consulta: 

https://youtu.be/2c2hYyiRR1Q 

                           
                      ATIVIDADE A SER REALIZADA 

 
 

OBESIDADE 

A obesidade é uma doença crônica definida pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura no 
corpo. O tratamento precisa ser de longa duração para evitar outras 
complicações que aparecem com o tempo, além de uma menor 
expectativa de vida. 
  
Distúrbio que envolve excesso de gordura corporal, aumentando o risco 
de problemas de saúde. 

Geralmente, a obesidade resulta da ingestão de mais calorias do que as 
calorias queimadas por exercícios físicos e atividades diárias normais. 

A base do tratamento são mudanças no estilo de vida, como dieta e 
exercícios. 
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01. Marque nos espaços abaixo a letra V para as frases verdadeiras 

e F para as falsas: 

(   ) Existe apenas um tipo de alimentação correta para todas as 

pessoas. 

(   ) As pessoas nunca podem comer doces e tomar refrigerantes. 

(   ) A higiene com os alimentos na hora de comer faz parte da 

alimentação saudável. 

(   ) Para ter saúde tem que ser muito magro(a). 

(   ) Fazer atividade física todos os dias é saudável. 

(   ) Exercícios praticados de forma exagerada faz mal para saúde.  

 
 

BEM-ESTAR E EMOÇÕES 

 

 

As influências dos pensamentos e emoções na saúde são mais 
expressivas do que podemos imaginar. Somos um conjunto de corpo 
físico, mental e espiritual. A harmonia entre esses três corpos acaba por 
definir a nossa saúde. 

É por isso que todos os pensamentos e emoções influenciam 
diretamente a saúde física. A conexão entre mente e corpo é muito mais 
poderosa do que imaginamos. 

Saúde não é somente uma palavra que caracteriza a ausência de 

doenças, uma vez que esse conceito envolve aspectos mais amplos, 
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como o bem-estar físico, mental e social. Ter saúde significa possuir 

equilíbrio entre essas dimensões, aliado à longevidade, qualidade de 

vida, bem-estar e felicidade. 

Emoção é uma sensação física e emocional que é provocada por algum 

estímulo, que pode ser um sentimento ou um acontecimento. Vivenciar 

emoções é muito pessoal, elas podem ser sentidas de formas diferentes 

por cada pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diante do quadro, em que mostra nossas emoções 

básicas, qual dessas você mais sente atualmente? 

 

 

___________________________________________________ 
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3.  Qual desses eixos do Bem Estar você precisa se dedicar 

mais para melhorar? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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4. Atualmente, os emojis são muito populares nas redes 

sociais, são utilizados, frequentemente, durante conversas em 

aplicativos como o WhatsApp, Instagram e Facebook. Agora, 

ache no caça-palavras os sentimentos dos emojis:     

 

 

                                                 
 

 

 

I R P U M T E S O N O L E N T O 

R A E A R E A L U M I O L J R E 

R D N O A P A I X O N A D O I A 

I M S E R R A H U I O P L D S U 

T I A T E R R V T M S S X I T L 

A D T S O R R I N D O F O E E M 

D A I M S D T U B A L I R T I A 

O U V I D E I D E A G U I L S O 

A N O C O A C B L N T A R R U S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://canaltech.com.br/empresa/whatsapp/
https://canaltech.com.br/empresa/instagram/
https://canaltech.com.br/empresa/facebook/
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Exercícios físicos para realizar em casa 

 
Visando oferecer uma oportunidade de você se exercitar em casa só ou com 

seus familiares por serem atividades fáceis de realizar, é que trago alguns 

exercícios para serem praticados.  

 

Os principais benefícios são:  

1. Melhorar o condicionamento físico;  

2. Fortalecer os músculos;  

3. Queimar calorias;  

4. Promover a sensação de bem-estar;  

5. Desenvolver a coordenação motora, agilidade e equilíbrio;  

6. Melhora a capacidade do coração e pulmão;  

7. Ajuda ainda a perder peso;  

8. Reduz a ansiedade, principalmente nesse período de confinamento.  

 

Devemos começar realizando alguns alongamentos, esticando braços, pernas, 

pescoço, mãos e pés. Despertando todo o corpo, como se tivesse acabado de 

acordar. 

 

Agora estamos prontos para começar. 

 

1. Pular corda: comece de forma lenta e pode acelerar até o seu limite e você 

estará aumentando sua coordenação e resistência.  
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2. Prancha abdominal: apoiado somente nos cotovelos e na ponta dos pés deve 

ficar com o tronco todo esticado paralelo com o solo, abdômen contraído, 

ombros em linha reta com o cotovelo e totalmente estável. Respeitando sempre 

seu limite, que com o treinamento irá criando mais força e resistência.  

 
 

 

 

3. Abdominal, que consiste na elevação das pernas, mantendo o abdômen 

contraído.  
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4. Agachamento: pés a largura do quadril e agacha como se fosse sentar na 

cadeira com os braços esticados na horizontal à altura dos ombros. Você 

deverá iniciar o movimento em pé e fazer os agachamentos, conforme seu 

condicionamento físico. 

 

 

 

5. Agora, para encerrar, você irá relaxar todo o corpo no chão e fazer 

respirações lentas e profundas. E, ao término, deverá espreguiçar-se 

lentamente, despertando todo o corpo.  

 

 

 

Sugestões: 

 

 Se mais alguém estiver presente, convide-o para participar com você. Isso 

tornará mais divertido, pois será uma boa ação, respeitando o limite de cada 

um; 

 Coloque uma música durante a atividade;  

 Observe se com a prática do exercício ele ficará mais fácil com o tempo.  

 Como você se sente ao término do relaxamento? Sua respiração ficou mais 

calma?  

 Tenha paciência, porque tudo isso irá passar e vamos voltar a nossas 
atividades diárias, ajudem nas tarefas da casa, não fiquem na rua e usem 
sempre as máscaras além dos cuidados com a higiene. 

 
 


