
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DIDÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA ALUNOS DO ENSINO  FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

7º ANO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL FUNDAMENTAL DE ENSINO 

ARTES 



 

 

 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 
Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Bruno Correa 

Secretário 
 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
Rita de Cassia Barbosa 

Subsecretária 
 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 
 Hélio Porto  

Subsecretário 
 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
André Jorge de Oliveira Ribeiro 

Subsecretário 
 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO 
Silma Cleris 

Superintendente 
 

COORDENADORIA DE ENSINO 
Cristiane Alves 
Coordenadora 

EQUIPE  
Coordenadoria Articulação Comunidade/Escola – Keila Carvalho 

Coordenadoria de Estatística – Vânia Ignácio e Elaine Silva 
Coordenadoria de Projetos – Leila Seabra 

Assessoria Pedagógica e Orientação Pedagógica Educacional – Áurea Lobo e Marcia 
Branquinho 

Comunicação – Angelita Vale e Marcelo Souza 
Educação de Jovens e Adultos – Fabiana Maciel 

Educação Especial Inclusiva – Elilze Lessa 
Educação Infantil – Zenaide Rosa e Véra Lúcia Andrade 

Ensino Fundamental Anos Finais – Bianca Sarmento 
Formação Continuada – Marlies Bengio 

MEPIRD – André Moraes 
Educação Integral – Paloma Rocha 

Programa Correção de Fluxo – Marilena Oliveira 
Programa Saúde na Escola – Sara Coe 

 
PROFESSORES COLABORADORES 

Joana D’arc Soares, Silma Cleris, Ana Talita Torres 



Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

Palavra do Secretário de Educação 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis!  

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti por meio da Secretaria Municipal 

de Educação disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem a 

distância, que será realizado em parceria entre o Estado e a família, como aponta nossa 

Contituiçao Federal de 1988, artigo 205 : " A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desfio de construir em tão pouco tempo a 

educação  virtual. Já utilizamos no nosso dia-a-dia a comunicação virtual, por meio de 

tecnologias diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para leva até nossos 

alunos a informação necessária para garantir a aprendizagem dos nossos alunos. Para 

que essa ação de certo contamos com sua colaboração e parceria. Ainda estamos em 

construção desse processo, sua observação e críticas nos fará melhorar, porém seu 

empenho em organizar esse tempo para a realização das atividades apresentadas é o que 

garantirá o    

                        Sucesso para cada um de nossos alunos.  

Esta primeira parte será para darmos inicio às demais atividades etamos 

disponibilizando este material que pode  ser uasdo online ou baixado e impreso para ser 

respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

 

 As atividades precisam de apoio da família para serem desenvolvidas; 

Demonstre seu interesse e  estimule a criança a realizar as tarefas.  

 Quando possível será importante ter um local fixo e também um horário para a 

realização das mesmas. Não é necessário cansar a criança, 2 (duas) horas por dia 

será o suficiente. 

 Separe tempo também para brincadeiras, leituras e jogos! 

 As crianças nessa faixa de idade (Ensino Fundamental 2- Anos Iniciais) 

escrevem em caixa alta ( o que significa Letra maiúscula). Isso é normal! Vamos 

lembrar que as informações ao nosso redor estão escritas com a chamada letra 

bastão. Quando olhamos ao nosso redor para verificar que as propagandas são 

veículadas  com a letra bastão em outdoors, na televisão, na internet, em nomes 

dos produtos nos supermercados, entre outros. Não se preocupe a criança será 



levada a essa construção da escrita manuscrita ( lettra de mão) quando chegar o 

tempo certo. 

 Precisamos também que você separe um tempo para ler em voz alta com a 

criança, o exemplo é muito importante, reveze com ela, cada um lê um dia, 

textos variados, um livro, gibs,etc. 

 Você pode falar conosco pelos contatos da sua escola. 

Juntos somos mais forte e conseguiremos enfrentar esse tempo! 

Buno Correia 

Secretário Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

ARTES 9º ANO 

 

 

 

 

 

1ª ATIVIDADE - LEITURA DO TEXTO 

Leia  o poema: 

 

Mãe, amor sincero 

 sem exagero 

maior que o teu  amor, 

só  o  amor de  Deus... 

És uma árvore fecunda, 

que  germina um novo ser. 

Teus filho, mais  que frutos, 

são parte de você. 
 

                                          J. Bernardo  

 

Lembrete: No 2º domingo de maio, temos a data do dia das mães, conforme  

estabelecido em nossos  calendários. 

Porém, mãe, não é só aquela que nos teve e sim, aquela que cuida, que ama, 

que dá carinho, que dá  afeto. 

O importante é manifestar o carinho. 

Aproveite para confeccionar um belo cartão, em forma de rosas, flores etc... e 

dê  a  sua  mãe ou a quem  cuida de você. 

  

Beijos...breve  estaremos  juntos! 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 


