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Bloco de Atividades 15 

ATENÇÃO 

Os alunos (as) NÃO devem copiar os textos introdutórios das matérias.  

Fiquem atentos às comandas dos enunciados dos exercícios. 

Aviso aos pais/ responsáveis 

• Todas as atividades são baseadas nos livros didáticos.  

• Em História, Geografia e Ciências, os professores enviam a imagem das páginas a 

serem respondidas, caso a criança não tenha os livros. Para a criança que está com 

os livros, pode responder nos mesmos. 

• Em Português e Matemática, como em sala de aula, os professores sempre 

complementam com mais exercícios, visto que, o livro proporciona poucos.  

• Os livros didáticos serão utilizados no retorno presencial como reforço das 

atividades realizadas à distância. 

 

MATEMÁTICA 

Texto Introdutório:  

Olá turma, tudo bem?! No Bloco de Atividades anterior, aprendemos um conteúdo novo, 

você se lembra como se chama? Você conseguiu compreender?  

Neste Bloco de Atividades vamos continuar com este tema e resolver algumas situações 

problema. Além disso, vamos iniciar outro conteúdo novo: Grandezas e Medidas. Você já conhece? 

Vamos descobrir?!  FIQUE ATENTO E VAMOS LÁ!!! � 

 



Atividade: 

1. Leia o quadro abaixo. 

RELEMBRANDO... 

 O QUE É EXPRESSÃO NUMÉRICA? 

1ª regra: As MULTIPLICAÇÕES e as DIVISÕES devem ser efetuadas primeiro, na 

ordem em que aparecem. Depois, devem ser efetuadas as ADIÇÕES e 

SUBTRAÇÕES, na ordem em que aparecem. LEMBRE-SE: os sinais e os números 

das operações que você ainda NÃO efetuou, devem ser copiados na linha debaixo. 

2ª regra: Se as expressões apresentarem PARÊNTESES, as operações que 

estiverem dentro deles deverão ser feitas primeiro, seguindo a ordem. 

  

2. Calcule em seu caderno as expressões numéricas abaixo, seguindo o exemplo. 

 

https://pt.scribd.com/document/422280900/Expressoes-numericas 

a. 240 : 3 + 5 – 19 = 

 

b. 270 : 9 – 3 + (11 + 25 x 2) = 

 
c. (640 –50 x 8) : 6 – 32 = 

 

d. 3 + (16 – 4 x 3) - 6 : 2 = 

 
 

 

 

 



SITUAÇÃOES PROBLEMA 

• COPIE E RESPONDA EM SEU CADERNO AS SITUAÇÕES PROBLEMA ABAIXO 

(não precisa copiar gráficos ou imagens). 

 

1. Arlete e Matheus são presidentes de uma ONG (Organização Não Governamental) 

que organizou a excursão para o Museu de Artes de uma comunidade carente. Os 

ingressos para entrada no Museu custam R$ 24,00 para adultos, crianças de 2 a 12 

anos pagam 1/2 do valor do ingresso e a entrada é gratuita para crianças até 2 anos. 

De acordo com o gráfico abaixo, copie e responda em seu caderno (NÃO precisa 

copiar o gráfico). 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1106/reconhecer-o-significado-e-a-ordem-de-resolucao-

das-expressoes-matematicas 

 

a. Quantas pessoas participaram da excursão?  

R: _____________________________________________________________ 

b. De acordo com o gráfico, o público do Museu é em sua maioria feminino ou 

masculino? Qual a diferença de pessoas entre os sexos?  

R: _____________________________________________________________ 

c. Qual o valor pago nos ingressos por homens adultos? E mulheres adultas?  

R: _____________________________________________________________ 



 

d. Copie e resolva em sem caderno APENAS a expressão numérica que condiz com 

os ingressos dos adultos. 

• (15 x 11) + 24  = ________ reais 

• 15 + 11 x 24 = _______ reais 

• (15 + 11) x 24 = ________ reais 

e. Qual o valor pago nos ingressos por meninos até 12 anos? E por meninas até 12 

anos? 

 R: _____________________________________________________________ 

f. Copie e resolva em seu caderno APENAS a expressão numérica que condiz com os 

ingressos de crianças de 2 a 12 anos. 

• 11 + 9 x 12 = ________ reais 

• (11 + 9) x 12 = _______ reais 

• 11 x 9 + 12 = ________ reais 

g. Copie e resolva em seu caderno APENAS a expressão numérica que condiz com os 

ingressos de bebês até 2 anos.  

• (3 + 1) x 0 = _____ reais 

• 3 x 1 + 0 = _____ reais 

• 3 x 0 + 1 = _____ reais 

h. Copie e resolva em seu caderno APENAS a expressão numérica que condiz com o 

total dos ingressos.  

• 26 x 24 + 20 x 12 + (4 x 0) = ___________ reais 

• 26 + 24 x 20 + 12 x 4 + 0 = _________ reais 

• (26 x 24) + (20 x 12) + (4 x 0) = ___________ reais 

i. A ONG de Arlete e Matheus doou R$ 1.000,00 para este projeto, porém o dinheiro 

que não fosse utilizado na compra dos ingressos, deveria ser devolvido e dividido 

igualmente para Arlete e Matheus. Quanto cada um dos presidentes da ONG 

recebeu de volta?  

R: _____________________________________________________________ 

j. Escreva uma expressão numérica referente às pessoas do sexo feminino e seus 

valores dos ingressos. 

R: _____________________________________________________________ 



k. Escreva uma expressão numérica referente às pessoas do sexo masculino e seus 

valores dos ingressos.  

R: _____________________________________________________________ 

 

• COPIE E RESPONDA EM SEU CADERNO AS SITUAÇÕES PROBLEMA ABAIXO 

(não precisa copiar as imagens). 

 

2. Observe as imagens abaixo. Você sabe o que elas indicam?  

 

https://www.google.com.br/searchq=balan%C3%A7a+manual+kilo&tbm=isch&ved=2ahUKEwjgs6zE5cDqA

hWILLkGHd2CArsQ2cCegQIABAA&oq=balan%C3%A7a+manual+kilo&gs_lcp=CgNpbWcQA1DctQNYzrwDYKe

_A2gAcAB4AIAB1QKIAbEOkgEFMi02LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=C2EHX6CCJIjZ5

OUP3YWK2As&bih=674&biw=1519&hl=pt-BR#imgrc=mUKJe80lnbtBpM 

 

 

 

 

 



3. Leia o texto e observe as imagens abaixo.   

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1588/medindo-com-precisao 

 

a. Você sabe como ler os símbolos das embalagens dos produtos acima (ml, m, g)? 

Responda abaixo, se souber.  

R: ____________________________________________________________ 

b. Circule APENAS a grandeza (comprimento, massa ou capacidade) que condiz com 

o tipo de medida utilizada para indicar a quantidade de cada produto. 

• SUCO DE UVA 600ml: comprimento, massa ou capacidade? 

• FIO DENTAL 50m: comprimento, massa ou capacidade? 

• MANTEIGA 400g: comprimento, massa ou capacidade?  

c. Se você não conseguiu responder as questões A e B, utilize a tabela abaixo para 

respondê-las. Copie a tabela abaixo em seu caderno. 

                                           GRANDEZAS E MEDIDAS 
Medidas de 

Comprimento 
Medidas de  

Massa 
Medidas de Capacidade 

UNIDADE  SÍMBOLO UNIDADE SÍMBOLO UNIDADE SÍMBOLO 
Metro  m Quilograma kg Litro l 
Centímetro cm Grama g Mililitro ml 
Milímetro mm Tonelada t ---- ---- 

Quilômetro km ---- ---- ---- ---- 

 



HISTÓRIA 

20 A 24/07/2020 

 

TEXTO INTRODUTÓRIO 

Após finalizarmos a Unidade 1 onde estudamos sobre as civilizações 
antigas, essa semana chegamos ao Unidade 2, onde estudaremos no 
Capitulo I os primeiros Núcleos Populacionais. Conheceremos alguns 
dos povos que formaram a Mesopotâmia, suas características e a divisão 
social de Atenas. Essa atividade tem como objetivo identificar as 
transformações ocorridas no modo de vida dos seres humanos, que 
deixaram de ser nômades e descobriram a possibilidade de se 
estabeleceram em locais fixos descobrindo a agricultura.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 - Observe a imagem  abaixo na  página 42 -  Unidade 2 e leia o texto com atenção. 

 Não há necessidade de copiar o texto.  

 

 

 

FONTE:BURITI MAIS, COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA; EDITORA MODERNA; 1 ED. 2017  

 



2 - Após  a leitura e observação das páginas 42 e 43, copie e responda em seu 
caderno, as questões 1 e 2 que estão no final do texto da página 43.    
O texto não precisa ser copiado 

 

 

FONTE:BURITI MAIS, COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA; EDITORA MODERNA; 1 ED. 2017  

 

 



3 - Leia o texto e observe atentamente  a imagem da página 44.  Capitulo 1 
-   Os Primeiros Núcleos Habitacionais 

 
 

FONTE:BURITI MAIS, COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA; EDITORA MODERNA; 1 ED. 2017  

 

 

 

 



Após a leitura das páginas anteriores, responda  as questões da página 45 do nº 1 
ao nº 4 no livro. Caso não esteja com o livro, copie as 
perguntas e  responda no  caderno.  

 

 

FONTE:BURITI MAIS, COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA; EDITORA MODERNA; 1 ED. 2017  

 

 

 



GEOGRAFIA 20 A 24/07/2020  

 

 
 
TEXTO INTRODUTÓRIO 
 
 
O Brasil e suas diferenças sociais: 
“construindo uma sociedade mais justa”  
Na semana passada fizemos uma reflexão sobre o mundo que queremos e como seria 
possível construir uma sociedade mais justa.  
Nessa semana e nas próximas vamos fazer uma revisão do que aprendemos sobre o Brasil 
e suas diferenças sociais, vamos ter conhecimento das unidades federativas mais e menos 
populosa e como vive essa sociedade. 
Essa atividade tem como objetivo recordar os principais conceitos e noções estudados ao 
longo da unidade e aplicar os conhecimentos adquiridos a situações novas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01) Leia com atenção a tabela da página 40 para responder à pergunta 01 (a e b) e a 02. 
Você deve responder no livro, mas se não estiver com o livro, copie as perguntas e 
responda no caderno, não precisa copiar a tabela. 

 
 
 
FONTE: BURITI MAIS, COMPONENTE CURRICULAR DE GEOGRAFIA; EDITORA MODERNA; 1 ED. 2017 

 
 
 
 
 
 
 



02) Observe com atenção as informações do mapa da página 41 e responda a pergunta 03 
(a, b, c e d). você deve responder no livro, mas se não tiver o livro copie as perguntas e 
responda no caderno, não precisa copiar o mapa. 
 

 
FONTE: BURITI MAIS, COMPONENTE CURRICULAR DE GEOGRAFIA; EDITORA MODERNA; 1 ED. 2017 

 
 
 
 
 



CIÊNCIAS  20 a 24-07-2020 

 

 
 
TEXTO INTRODUTÓRIO 
 
 
Nas semanas anteriores estudamos sobre a divisão dos alimentos em grupos, estudamos 
os alimentos e como eles são classificados em: In natura, processados e ultra 
processados, conhecemos um pouco do “Guia Alimentar para População Brasileira “e, os 
cuidados que devemos ter com os alimentos, agora também os cuidados que devemos ter 
com o armazenamento. 
Nessa semana vamos continuar aprendendo sobre a composição dos alimentos, mas 
agora vamos também fazer uma reflexão da nossa alimentação. Vamos refletir e nos 
posicionar. 
Essa atividade tem como objetivo o conhecimento dos grupos alimentares e a elaboração 
de um cardápio equilibrado. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01): Leia com atenção as informações da página 52 abaixo e responda às perguntas 05 e 
06 no livro, mas se não tiver o livro, copie a pergunta e responda no caderno 

 

FONTE: BURITI MAIS, COMPONENTE CURRICULAR DE CIÊNCIAS; EDITORA MODERNA; 1 ED. 2017 

 



02) Na página 53 abaixo responda a pergunta, você deve fazer desenhos nos espaço do 
livro, mas se não tiver o livro faça os desenhos no caderno, mas preste atenção que no 
final o livro pede para você comparar com o desenhos dos amigos, mas nesse momento 
não é possível, mas poderemos comparar quando voltarmos   

 

FONTE: BURITI MAIS, COMPONENTE CURRICULAR DE CIÊNCIAS; EDITORA MODERNA; 1 ED. 2017 



03) Na página 54 abaixo leia com atenção a pergunta 08 (a,b,c e d) responda as 
perguntas no livro, mas se não estiver com o livro, copie as perguntas e responda no 
caderno. Preste atenção nas perguntas, pois terá que responder sobre o que aprendeu 
sobre uma alimentação saudável. 

 

FONTE: BURITI MAIS, COMPONENTE CURRICULAR DE CIÊNCIAS; EDITORA MODERNA; 1 ED. 2017 



DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

AULAS PARA OS 5ºS ANOS 

 

OLÁ QUERIDO(A) ALUNO(A) E FAMÍLIA! 

 
DE ACORDO COM O COMBINADO NAS AULAS ANTERIORES, NOS MESES DE 
JUNHO E JULHO APRENDEREMOS UM POUCO SOBRE AS FESTAS JUNINAS, BEM 
COMO ALGUMAS PRÁTICAS QUE FAZEM PARTE DESTA CULTURA POPULAR, 
PARA QUE VOCÊS POSSAM CONHECÊ-LAS, E TAMBÉM RECRIÁ-LAS E 
EXPERIMENTÁ-LAS EM SUAS CASAS. DANDO CONTINUIDADE EM NOSSO ESTUDO 
O TEMA DE HOJE SERÁ A “DANÇA DA LARANJA”. 

 

DANÇA DA LARANJA 

A DANÇA DA LARANJA É UMA BRINCADEIRA BEM DIVERTIDA DA NOSSA CULTURA 
POPULAR, SENDO MUITO PRATICADA NO PERÍODO DE FESTAS JUNINAS. 

 

IMAGEM: HTTPS://WWW.REVISTAMDA.COM/A-DANCA-DA-LARANJA/ 
 

Nº DE PARTICIPANTES:  
A PARTIR DE 2 (DOIS) PARTICIPANTES, SEMPRE EM NÚMEROS PARES. 

MATERIAL: 
LARANJA(S), CASO NÃO A(S) TENHA(M) EM CASA, VOCÊS PODERÃO SUBSTITUÍ-
LA(S) POR BOLA(S) DE TÊNIS, BEXIGA(S), OU QUALQUER OUTRO OBJETO QUE 
SEJA APROPRIADO PARA A BRINCADEIRA. 

COMO BRINCAR:  
PRIMEIRAMENTE ESCOLHER UMA MÚSICA, PREFERENCIALMENTE UM FORRÓ OU 
BAIÃO PARA TOCAR EM UM APARELHO, CASO NÃO TENHA NENHUM DISPONÍVEL, 
OS PARTICIPANTES PODERÃO CANTAR UMA MÚSICA. ESSA BRINCADEIRA É 
REALIZADA EM DUPLAS (PARES) CADA UMA DEVERÁ RECEBER UMA LARANJA 
PARA COLOCÁ-LA ENTRE SUAS TESTAS, CONFORME MOSTRAM AS IMAGENS 
QUE ILUSTRAM A ATIVIDADE, O OBJETIVO DA BRINCADEIRA É EQUILIBRAR A 



LARANJA PARA QUE ESTA NÃO CAIA ENQUANTO DANÇAM, A DUPLA QUE DEIXAR 
A LARANJA CAIR, PARAR DE DANÇAR, OU UTILIZAR AS MÃOS OU BRAÇOS PARA 
MANTER A LARANJA EM EQUILÍBRIO TERÁ QUE SER DESCLASSIFICADA, AQUELA 
QUE FICAR POR ÚLTIMO OU POR MAIS TEMPO EQUILIBRANDO A LARANJA 
CUMPRINDO AS REGRAS DEFINIDAS É DECLARADA A VENCEDORA. 

 
IMAGEM/REPRODUÇÃO: HTTPS://DIVERSA.ORG.BR/RELATOS-DE-
EXPERIENCIA/ESCOLA-REALIZA-GINCANA-ENTRE-CRIANCAS-E-FAMILIAS-PARA-
SE-APROXIMAR-DE-COMUNIDADE/ 

 
IMAGEM/REPRODUÇÃO: 
HTTPS://G1.GLOBO.COM/BEMESTAR/NOTICIA/2019/06/21/BRINCADEIRAS-JUNINAS-
ESTIMULAM-O-RITMO-E-A-COORDENACAO-DAS-CRIANCAS.GHTML 

IMAGEM/REPRODUÇÃO: 
HTTP://CENTROEDUCACIONALGIACOMOZOMMER.BLOGSPOT.COM/2013/07/FESTA
-JUNINA-INTERNA-NO-CEGZ.HTML 

 



DICAS:  

PARA DEIXAR A BRINCADEIRA MAIS DESAFIADORA, VOCÊS PODEM COLOCAR 
DESAFIOS, COMO BATER AS MÃOS, OS PÉS E ATÉ MESMO DANÇAR COM UM PÉ 
SÓ. FIQUEM À VONTADE PARA USAREM A IMAGINAÇÃO E CRIAREM NOVOS 
DESAFIOS. 

CASO CONSIGAM E QUEIRAM VER UM VÍDEO NO SITE DO YOUTUBE DA 
BRINCADEIRA COM A XUXA, SEGUE O LINK:  

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=23VD6HBQCBG 

 

PARA OS ALUNOS PCD QUE APRESENTEM DIFICULDADE EM REALIZAR O 
DESAFIO DA BRINCADEIRA PEÇO PARA QUE OS RESPONSÁVEIS ADAPTEM A 
MESMA COM DESAFIOS APROPRIADOS PARA AS PARTICULARIDADES DESTAS 
CRIANÇAS. PODENDO SER DESDE SIMPLESMENTE CURTIR O MOMENTO E 
DANÇAR, COMO TAMBÉM DE MANIPULAREM OBJETOS SEM DEIXÁ-LOS CAIR 
ENQUANTO DANÇAM. 

 
IMAGEM/REPRODUÇÃO: HTTPS://BR.JETSS.COM/WP-
CONTENT/UPLOADS/2017/04/GAROTINHA13.PNG 
 

 
IMAGEM/REPRODUÇÃO:HTTPS://INSTITUTORODRIGOMENDES.ORG.BR/PORTAS-
ABERTAS/RELATORIOS/COLETANEA2016/ 



AGORA QUE APRENDERAM UM POUCO MAIS SOBRE A DANÇA DA LARANJA QUE 
TAL REPRODUZÍ-LA EM SUA CASA?  
CHAMEM TODAS AS PESSOAS QUE ESTÃO PASSANDO ESTA QUARENTENA COM 
VOCÊS PARA BRINCAR E BOM DIVERTIMENTO!!! 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

● INTERNET :  

<HTTP://BASENACIONALCOMUM.MEC.GOV.BR/ABASE/#FUNDAMENTAL/EDU
CACAO-FISICA-NO-ENSINO-FUNDAMENTAL-ANOS-INICIAIS-UNIDADES-
TEMATICAS-OBJETOS-DE-CONHECIMENTO-E-HABILIDADES> ACESSO EM 
07/07/2020; 

<HTTPS://DELAS.IG.COM.BR/FILHOS/BRINCADEIRAS/DANCA-DA-
LARANJA/4E3D7ED83CB317686300000A.HTML> ACESSO EM 07/07/2020; 

<HTTPS://ARTESANATOBRASIL.NET/BRINCADEIRA-JUNINA/> ACESSO EM 
07/07/2020; 

<HTTPS://WWW.MENSAGENSCOMAMOR.COM/MENSAGEM/167210> ACESSO 
EM 07/07/2020; 

<HTTPS://WWW.REVISTAMDA.COM/A-DANÇA-DA-LARANJA/> ACESSO EM 
07/07/2020; 

<HTTPS://DIVERSA.ORG.BR/RELATOS-DE-EXPERIENCIA/ESCOLA-REALIZA-
GINCANA-ENTRE-CRIANCAS-E-FAMILIAS-PARA-SE-APROXIMAR-DE-
COMUNIDADE/> ACESSO EM 07/07/2020; 

<HTTPS://G1.GLOBO.COM/BEMESTAR/NOTICIA/2019/06/21/BRINCADEIRAS-
JUNINAS-ESTIMULAM-O-RITMO-E-A-COORDENACAO-DAS-
CRIANCAS.GHTML> ACESSO EM 07/07/2020; 

<HTTP://CENTROEDUCACIONALGIACOMOZOMMER.BLOGSPOT.COM/2013/07
/FESTA-JUNINA-INTERNA-NO-CEGZ.HTML> ACESSO EM 07/07/2020; 

<HTTPS://INSTITUTORODRIGOMENDES.ORG.BR/PORTAS-
ABERTAS/RELATORIOS/COLETANEA2016/> ACESSO EM 07/07/2020; 

<HTTPS://BR.JETSS.COM/WP-
CONTENT/UPLOADS/2017/04/GAROTINHA13.PNG> ACESSO EM 07/07/2020; 

< HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=23VD6HBQCBG> ACESSO EM 
07/07/2020. 

 

 

 

 

 



Professora :  Joy           Disciplina: Arte             Data:  Semana 15 - 20/07/2020  - 24/07/2020 
 

Aula de Arte – Professora Joy – Quinto Ano A,  B, C e D 

 

Aos educandos e suas famílias,  

 

Tenham uma ótima semana. Continuarei recebendo fotos das atividades no email 
joyjapyarte@gmail.com . Infelizmente não consigo responder todos, mas eu vejo e posso acompanhar 
ao menos um pouco os estudantes. Boa semana e se cuidem.  

     

    A arte e suas muitas linguagens - Teatro 

 

Semana passada falamos sobre o Teatro Clara Nunes, que é um dos espaços 
de apresentação de peças teatrais aqui em Diadema. Também falamos de patrimônio cultural. Essa 
semana vamos conhecer alguns outros teatros da nossa região que é o Grande ABC.  Você sabe quais 
são os municípios fazem parte do Grande ABC? São sete cidades: Santo André, São Bernardo do 
Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista da fachada externa do 
Teatro Municipal Antonnio 
Houaiss que fica em Santo 
André e tem 475 lugares. 

Visão do palco a partir da plateia 

Fonte da foto: 
https://concertino1.websiteseguro.com/index.php?option=com_content&view

=article&id=999

Apenas para leitura 

Apenas para leitura 

Fonte da foto: 
https://abcreporter.com.br/2019/05/08/dr-chega-

ao-municipal-de-santo-andre/ 

Fonte da foto: https://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/teatro-municipal-

santo-andre-atingiu-40-9-mil-espectadores-ultimos-seis-meses-30781 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista da fachada externa do Teatro 
Municipal Lauro Gomes que fica em 
São Bernardo e tem 526 lugares. 

Fonte da foto: https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/cultura/teatro-

lauro-gomes 

Fonte da foto: https://pt.foursquare.com/v/teatro-lauro-

gomes/4ce70b8c678aa0930ae2dfea

Visão do palco a partir da plateia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte da foto: http://www.saocaetanodigital.com.br/sao-caetano-

do-sul/teatro-paulo-machado-de-carvalho/

Fonte da foto: 

https://folhadesaocaetano.com.br/2018/03/25/espera de ajuda/

Vista da fachada externa do 
Teatro Municipal Paulo 

Machado de Carvalho que 
fica em São Caetano do Sul 

e tem 1122 lugares. 

Visão do palco a partir da plateia 

Fonte da foto: https://pt.foursquare.com/v/teatro-lauro-

gomes/4ce70b8c678aa0930ae2dfea

Vista da fachada externa do Teatro 
Municipal Anselmo Haraldt Walendy 

que fica em Mauá e tem 517 
lugares. 

Visão do palco a partir da plateia 



 

 

 

 

 

Saiba mais  

 

Você já ouviu falar de planta baixa? Planta baixa é um representação gráfica, ou seja, um desenho de 
uma construção vista por cima, como se não existisse telhado. Observe os exemplos abaixo de como é 
pensada uma planta baixa: 

 

Exemplo 1 

   

 

 

  

                

 

Fonte da foto: 

https://www.facebook.com/teatromaua/photos/a.1289714181178330

/1430951823721231

Essa é a planta baixa da casa do 
exemplo. Perceba que estamos 
olhando por cima, como se não 
existisse o telhado. 

Fonte da foto: https://www.aarquiteta.com.br/blog/planta-baixa-o-que-e/ 

Apenas para leitura 



 

Exemplo 2 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Atividade  

 

 

1) Você conhece alguma das sete cidades do Grande ABC?  

 
2) A partir da sua observação, diga as diferenças e as semelhanças entre os teatros mostrados. 

 
3) Será que  existe outros tipos de teatro? 

 
4)  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Responda no caderno 

Foto de uma sala de aula Planta baixa da sala de aula 

Em uma folha em branco desenhe como você imagina  a planta baixa de um dos teatros 
mostrados nas fotos. Lembre-se: não existe desenho feio. Faça o melhor desenho que você puder. 
Procure utilizar bem o espaço disponível na folha. 

Desenhe 

Fonte da foto: https://redacaonline.com.br/blog/tema-de-redacao-

ensino-tradicional-x-escolas-inovadoras-quebra-de-paradigmas-na-
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Texto Introdutório: A semana passada conhecemos as principais características do 

gênero “Diário de campo”. Essa semana vamos rever esse conteúdo e fazer uma produção 

de texto sobre este gênero. 

Nessa semana também vamos exercitar um pouco com os verbos e os tempos verbais e 

também vamos aprender algumas regras de ortografia para escrever cada vez melhor. 

 

1. É sua vez de ser o escritor (a)!  

Em uma folha separada (pode ser do caderno mesmo), escreva o cabeçalho completo: 

nome da escola, local e data, nome completo do aluno (a), ano/ série e nome do 

professor (a).  

Sabemos que você ainda não tem experiência para fazer um diário de campo 

como um profissional, mas você já conhece as principais características do gênero, 

então vamos fazer uma produção de texto pensando que você é um profissional.  

Você deverá relatar em forma de diário de campo a experiência de qualquer 

profissional. Use a imaginação, mas não se esqueça das características do gênero e 

sua produção deverá ter no mínimo 20 linhas. 

RELEMBRANDO O GÊNERO... 

O Diário de Campo é sempre escrito:  

• Em primeira pessoa (EU).  

• Linguagem informal. 

• A data e o local. 

• Coisas específicas do local, por exemplo: descrição de sons, aparência, cores, 

objetos, até mesmo pessoas, etc. 

• Também são escritas as emoções, sentimentos, comentários e reflexões do autor. 

 

 

 

 

 



2. Leia com atenção a explicação abaixo para entender quando devemos usar EZ/ 

EZA ou ES/ ESA. 

 

EZ/ EZA  

Regra: são escritos com ‘ez’ e ‘eza’ os substantivos abstratos femininos derivados 

de adjetivos. 

Adjetivos   Substantivos abstratos 

pálido  palidez 

surdo  surdez 

nu +      Sufixo ‘EZ’     = nudez 

sensato  sensatez 

pequeno  pequenez 

Adjetivos   Substantivos abstratos 

delicado  delicadeza 

belo  beleza 

magro +      Sufixo ‘EZA’     = magreza 

sútil  sutileza 

fino  fineza 

 

ES/ESA 

Regra: São escritos com ‘ês’ os adjetivos, derivados de substantivos que indicam 

nacionalidade, título de honra, origem e procedência (lugares). 

Substantivos (Lugares)   Adjetivos 

França  francês (nacionalidade) 

China  chinês (nacionalidade) 

campo +      Sufixo ‘ES’     = camponês (origem) 

burgo  burguês (estado social) 

Marca (província)  Marquês (título de honra) 

 

 



Regra: são escritos com ‘esa’ os substantivos femininos derivados dos adjetivos. 

Adjetivos   Substantivos femininos 

Francês  francesa 

Chinês  chinesa 

camponês +      Sufixo ‘ESA’     = camponesa 

marquês  marquesa 

burgo  burguesa 

 

ATENÇÃO!  

É muito importante fazer as relações anteriores entre uma palavra e outra, pois, só assim, 

saberemos se é com ‘s’ ou ‘z’. Veja: nobreza: com ‘eza’, pois é substantivo abstrato 

feminino, derivado do adjetivo ‘nobre’ baronesa: com ‘esa’, pois é substantivo feminino 

que deriva de ‘barão’ (título de honra), tal qual ‘marquês’/’marquesa’. 

 

https://gramaticaemvideo.com.br/aula/aula-02-ezeza-e-esesa/ 

 

 
• COPIE OS EXERCÍCIOS ABAIXO EM SEU CADERNO. 

 
3. Agora que já aprendemos as regras de como empregar corretamente os termos, 

vamos fazer alguns exercícios para saber se realmente aprendemos. Copie as 

palavras no caderno e complete corretamente. 

 
https://br.pinterest.com/pin/391672498827314620/ 

 
 



4. Copie o quadro abaixo em seu caderno.  

VERBO  

Observe as palavras ANDAR, TER, VIR. Essas palavras indicam uma ação. Na 

gramática, as chamamos de VERBOS. Existem três TEMPOS do verbo:  

• PRESENTE: indica o que está acontecendo agora. 

• PRETÉRITO (ou PASSADO): indica algo que já aconteceu. 

• FUTURO: indicado algo que ainda acontecerá.  

Os verbos apresentam 3 CONJUGAÇÕES:  

• 1ª conjugação: verbo no infinitivo terminado em AR. Exemplo: andar, brincar. 

• 2ª conjugação: verbo no infinitivo terminado em ER. Exemplo: ter, comer. 

• 3ª conjugação: verbo no infinitivo terminado em IR. Exemplo: vir, dormir. 

As pessoas do verbo (pronomes) podem estar no singular ou no plural. 

Pessoa Singular  Plural 

1ª pessoa Eu Nós 

2ª pessoa Tu Vós 

3ª pessoa Ele/ ela  Eles/ elas 
 

 



5. Separe os verbos do círculo abaixo em presente, passado ou futuro. 

 

 

a. Procure no caça- palavras abaixo os verbos acima (NÃO precisa copiar o caça-
palavra, basta localizar as palavras e fazer uma lista no caderno). 

 

https://www.figuradelinguagem.com/atividades/atividades-de-portugues-para-o-5-quinto-ano/ 

 

 



06) Agora vamos conhecer algumas regras para aprender quando devemos usar TEM/TÊM 
E VEM/VÊM.  
 
TEM 
Escrevemos o verbo TER no presente do indicativo SEM o acento circunflexo (TEM) 
quando o conjugamos na 3ª pessoa do SINGULAR: Ele tem. 
Exemplos: 
• Mariana tem cinco anos. 
• Ela tem uma casa na praia. 
• Ele tem muita sorte. 

TÊM 
Escrevemos o verbo TER no presente do indicativo COM o acento circunflexo (TÊM) 
quando o conjugamos na 3ª pessoa do PLURAL: Eles têm. 
Exemplos: 
• Mariana e Luiz Felipe têm cinco anos. 
• Elas têm uma casa na praia. 
• Eles têm muita sorte. 

Dicas: 
1. Da mesma forma que o verbo TER, o verbo VIR, no presente do indicativo, também é 
conjugado SEM acento na 3ª pessoa do singular e COM acento circunflexo na 3ª pessoa 
do plural. Veja: 
(Eu) tenho/venho 

(Tu) tens/vens 

(Ele) tem/vem 

(Nós) temos/viemos 

(Vós) tendes/vindes 

(Eles) têm/vêm 

https://www.portugues.com.br/gramatica/tem-ou-tem.html 
 

 

 

7- Copie e responda as questões abaixo em seu caderno.   

 

Juliana tem 18 anos. Somando as idades de Juliana e sua irmã, elas têm 28 anos.  

Juliana conformou que vem de metrô para casa, mas as duas vêm para casa de carro 

nos outros dias.  

 

a. O que você observou nas palavras em destaque?  

R: _________________________________________________________________ 

 
 
b. Complete a frase com a palavra correta entre parênteses.  



• Quando as palavras ___________________ (TEM e VEM/ TÊM e VÊM) estão sem 

acento, indicam que o pronome está na _________________________________ 

(3ª PESSOA DO SINGULAR – ELE (A)/ 3ª PESSOA DO PLURAL – ELES (AS)). 

Portanto, quando as palavras __________________ (TEM e VEM/ TÊM e VÊM) 

estão acentuadas, indicam que o pronome está na__________________________ 

(3ª PESSOA DO SINGULAR – ELE (A)/ 3ª PESSOA DO PLURAL – ELES (AS)). 

As palavras TEM e TÊM são do verbo TER, e as palavras VEM e VÊM são do verbo 

VIR. Observe os verbos conjugados:  

(Eu) tenho/venho 

(Tu) tens/vens 

(Ele) tem/vem 

(Nós) temos/viemos 

(Vós) tendes/vindes 

(Eles) têm/vêm 

 

 

8) Copie e complete as frases abaixo com o verbo TER ou VIR em seu caderno de 

acordo com os exemplos. 

• Luciene tem uma casa na praia. 

• Eles têm muita sorte. 

• Ele vem de ônibus. 

• As meninas vêm me visitar hoje. 

 
a. A falta de manutenção dos carros _____________ dificultado o transporte das 

cargas. 

b.  Eles _________________ contribuído muito para o sucesso da empresa. 

c. Nossa invenção________________ melhorado a qualidade de vida de muitas 

pessoas. 

d. Ana Maria __________________ motivos para se preocupar com o filho doente. 



e. Os criminosos já ________________ processos por crimes anteriores. 

f. Sempre que ____ aqui, me traz um presente. 

g. Os alunos ___ e vão pelo corredor da escola o dia todo. 

h. Alguns escritores ___ para a palestra sobre leitura 

i. Decida-se! Você ___ ou não ___ ? 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-gramatica/exercicios-sobre-uso-de-tem-e-

tem.htm 
https://brainly.com.br/tarefa/5872773 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 


