
Planejamento - 5º ano Manhã

Segunda semana: 2ª parte
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4ª feira, dia 01 de abril

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Estudo do gênero: notícia

Material: LP: Gêneros do Discurso e Produção de Texto

Tarefa: Leitura e análise de notícia

Exercícios  da  apostila,  págs.  21  e  22  (Faça  até  o  exercício  2:
Tornando o relato ainda mais preciso)



Orientação:  Você deve ouvir algumas notícias que estão circulando nos
meios  de  comunicação.  Pode  ser  TV,  rádio,  internet,  jornal  impresso.
Procure ler mais do que uma notícia. Leia pelo menos três. 

·  Discuta com seus familiares o conteúdo das notícias: que tipo de notícia
tem circulado ultimamente? Por quê? Você considera que está sendo bem
informadx?  Por  quê?  Quais  informações  garantem  a  legitimidade
(verdade) e a precisão das informações? Por quê?

·  Depois da discussão, vá até a apostila e faça as questões das págs. 21
e 22.

Data de entrega: não é necessário retornar a lição

Ciências

Proposta de atividade: A História da Medicina

Material: caderno e material anexo

Tarefa: Registro autoral a partir da leitura e da questão proposta.

Orientação:  Leia o anexo da continuação do livro “O livro da medicina”,
texto referente às págs. 19-22 e a partir da proposta de reflexão, faça o
registro em seu caderno de ciências.

Data de entrega: 08 de abril

História

Proposta de atividade: Relação entre cidadania e epidemias

Material: Caderno e material anexo

Tarefa: Texto autoral

Orientação: Leia o material anexado (disciplina de História) e considere as
duas  imagens  e  as  informações,  contidas  no  texto.  Relacione  o  que
conversamos em sala sobre cidadania com duas epidemias citadas e com o
trecho da entrevista do nosso prefeito. Não se esqueça de colocar as suas
ideias e reflexões para que o texto fique mais completo.

Data de entrega: 08 de abril



5ª feira, dia 02 de abril

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Grafias do som do S e Reconhecimento da sílaba 
tônica

Material: Apostila Ortografia, Pontuação, Acentuação e Gramática

Tarefa: Conferência de lição

1. Conferir a partir do gabarito (anexo) os exercícios das págs. 16-18 

2. Conferir a partir do gabarito (anexo) os exercícios das págs. 37-39

Orientação:  Estou encaminhando para vocês o gabarito de duas lições.
Faça a correção com atenção, verificando e procurando compreender onde
e por que errou. Lembre-se dos combinados da correção coletiva: use certo
para a resposta correta e corrija o que estiver errado, usando caneta ou cor
de lápis diferente. Na questão errada, circule o item da questão. A primeira
correção diz  respeito  aos exercícios  das páginas 16-18:  uso do Ç e S.
Depois é a vez dos exercícios das págs. 37-39: reconhecimento da sílaba
tônica.

Data de entrega: não é necessário retornar a lição

Matemática

Proposta de atividade: Retomada das multiplicações

Material: Livro de Matemática

Tarefa: Fazer os exercícios das págs. 16-19.

Orientação: Nesta sequência de exercícios, o livro propõe a retomada das 
multiplicações básicas e de diferentes procedimentos para resolver as 
multiplicações.

Data de entrega: correção com gabarito em casa

Geografia

Proposta de atividade: São Paulo, de vila à cidade

Material: Apostila: Formação das cidades brasileiras, págs. 16 e 17

Caderno de Geografia

Tarefa:  Leitura de texto:  Aspectos da vida social  e  econômica –  Os
Bandeirantes

Orientação:  Estamos  caminhando  com  o  estudo  sobre  a  história  da



formação da cidade de São Paulo e neste momento é importante comentar
sobre  o  Bandeirismo.  Leia  o  texto,  selecione  informações  e  destaque
palavras-chave. Você pode incluir questões sobre a leitura.

Data de entrega: 09 de abril

6ª feira, dia 03 de abril

Língua Portuguesa

Proposta de atividade: Acentuação

Material: Caderno / apostila e dicionário

Tarefa: Cópia, separação de sílabas e pesquisa no dicionário.

Orientação:  Volte ao gabarito da lição do dia 02 de abril, na apostila de
ortografia,  pontuação,  acentuação  e  gramática.  Veja  que  no  quadro  de
classificação das palavras (pág. 39), considerei algumas palavras, tanto da
classificação das paroxítonas quanto das proparoxítonas,  essas palavras
estão  de  cor  diferente.  Reescreva  essas  palavras  no  caderno  e  depois
separe as sílabas.

Antes de finalizar a atividade, consulte o dicionário para verificar se a
acentuação e a separação das sílabas estão corretas. Depois registre o que
você  observou no  dicionário  em relação à  forma de  separar  as  sílabas
dessas palavras.

Data de entrega: não é necessário retornar a lição

Matemática

Proposta de atividade: Geometria

Material: caderno

❏ para essa atividade você vai precisar de régua

Tarefa: Retas paralelas, perpendiculares e concorrentes



Orientação:  Você deve fazer a planta dos arredores da escola. Se você
não  souber,  peça  ajuda  aos  seus  pais  ou  pesquise  em  outra  fonte.  O
colégio  fica  na  Rua  São  Vicente  de  Paula.  Faça  também  outras  ruas:
Alameda Barros, Albuquerque Lins (Rua do Metrô Marechal Deodoro), Rua
Baronesa de Itu e Avenida Angélica. Depois de registrar, responda quais
ruas se cruzam e quais ruas não se cruzam:

·  Rua Albuquerque Lins e Alameda Barros:

·  Rua Albuquerque Lins e São Vicente de Paula:

·  Alameda Barros e Avenida Angélica:

·  Alameda Barros e Rua Baronesa de Itu:

·  Rua São Vicente de Paula e Avenida Angélica:

Data de entrega: 09 de abril

Ciências

Proposta de atividade: A História da Medicina

Material: Caderno e material anexo

Tarefa: Registro autoral a partir da leitura e da questão proposta.

Orientação: Leia o anexo da continuação do livro “O livro da medicina”, 
texto referente às págs. 23-35 e a partir da proposta de reflexão, faça o 
registro em seu caderno de ciências.

Data de entrega: não é necessário retornar a lição

ANEXO DE HISTÓRIA:

Olá queridxs alunxs,

Chegou a hora de deixar o estudo mais complexo, com cara de 5º ano. Acho

que você vai ficar mais confusx, mas temos que avançar com isso (risos).



 Esse material abaixo que parece ser de um jornal (marco histórico) da Gripe

Espanhola, uma epidemia que assustou o Brasil e o mundo, entre os anos de 1918

e 1920, orienta sobre os cuidados necessários para evitar o contágio da doença.

Agora, como vocês sabem, o mundo vive outra epidemia: o coronavírus ou

COVID-19. No dia dezesseis de março de dois mil e vinte (16/03/2020), o prefeito

Bruno Covas deu uma entrevista ao portal G1, e deu o seguinte depoimento: “Lavar

as  mãos  deixou  de  ser  um  ato  de  higiene  para  ser  um ato  humanitário.  Uma

necessidade de saúde pública.”

Pensando no estudo de História, como podemos relacionar os dois marcos

históricos com o nosso tema de estudo que é cidadania? Faça um registro autoral

com palavras e ideias que explicam o seu ponto de vista.

 No seu caderno de História escreva:    

●  Data por extenso.

●  O título da lição ou do estudo.

●  O enunciado.

●  Fazer o texto. Para esta atividade use lápis.

●  Faça um registro caprichado.

●  Ao final, releia o que escreveu fazendo a revisão ortográfica, de acentuação

e de pontuação. 

Boa atividade!

 



https://br.images.search.yahoo.com/search/images? influenza+espanhola

https://br.images.search.yahoo.com/search/images?%20influenza+espanhola


ANEXO DE CIÊNCIAS: 1

Leitura: O livro da medicina

 Continuando a proposta de leitura do livro, encaminhamos outros trechos para a

leitura e reflexão. Leia com atenção! 

Aliás, vocês se lembram da leitura do livro? E o motivo pelo qual temos os

livros somente em sala? Então, relembrando... Este livro, que é muito bom para o

nosso  estudo  de  corpo  humano,  não  pode  sair  da  escola.  Os  livros  que  são

utilizados para a atividade de leitura são emprestados para os alunxs.

 

(...)  O microscópio foi  inventado na Holanda,  no século XVI,  pelos irmãos

Johannes e Zacharias Jansen, mas foi outro holandês, Anthoni van Leeuwenhoek

(pronuncia-se Lêuenrruk), que o popularizou.

Agora: ganha um prêmio quem adivinhar a profissão do Van Leeuwenhoek.

Médico? Não, não era médico. Biólogo? Também não era biólogo. O homem era

cortineiro. Isso mesmo, ele fazia cortinas. Mas, vocês perguntarão, o que tem um

cortineiro a ver com o microscópio? Muito simples. Ele usava lentes para examinar

os tecidos dos quais ia fazer cortinas. Aí teve a ideia de fabricar microscópios, isto

é,  de  colocar  lentes  num  tubo.  Como  era  um  sujeito  curioso,  examinava  ao

microscópio tudo o que podia: água estagnada, por exemplo, essa água que fica na

sarjeta depois da chuva. E, então, uma surpresa: havia ali milhões de criaturinhas,

movendo-se de um lado para o outro. Van Leeuwenhoek tinha descoberto um outro

mundo, o mundo microscópico. Tempos depois, mais um holandês – vejam que na

Holanda  o  microscópio  pegou  mesmo  –  examinou  o  sangue  e  descreveu  os

glóbulos  vermelhos.  Daí  a  examinar  os  órgãos e  a  distinguir  células  normais  e

células doentes era só um passo.

Cada vez os médicos sabiam mais.  Isso não quer dizer,  porém, que eles

conseguissem curar mais doenças. Nem curavam, nem evitavam. As epidemias se

sucediam:  peste,  cólera...  A  propósito,  vocês sabem o que é uma epidemia? A

gente diz que há epidemia quando o número de casos de uma doença ultrapassa o

esperado. Mas, vocês perguntarão, como é que a gente sabe quantos casos são



esperados?  Por  meio  de cálculos.  Esse  é  o  objetivo  da  epidemiologia.  Aliás,  a

epidemiologia não cuida só de epidemias; estuda a maneira como a doença se

distribui:  quem  adoece  mais,  homens  ou  mulheres,  moços  ou  idosos;  em  que

regiões há mais doentes, e assim por diante. Isso vale tanto para a febre amarela

como para o câncer, para os acidentes de trânsito...

(...) E o que se fazia quando ocorria uma epidemia – de peste, por exemplo?

Os  ricos  fechavam-se  nas  suas  casas  e  palácios,  os  pobres  rezavam.  E  os

médicos? Aqui temos um médico da Idade Média preparado para enfrentar uma

epidemia de peste. (...) 

 

Como vocês estão vendo, era uma figura bem esquisita, a desse doutor. Que

máscara  era  essa  que  ele  usava?  Não,  não  era  uma  máscara  como  a  dos

cirurgiões. Esse “bico” estava cheio de substâncias aromáticas. Sabem por que?

Porque em época de peste era tão grande o número de cadáveres não sepultados

que o mau cheiro nas ruas era insuportável. E essa vara na mão dele, para que

servia? Bem, tinha uma triste utilidade. A seguinte: em época de peste, as pessoas

caíam doentes  nas  ruas,  porque  não  havia  quem as  socorresse.  Passava  uma

carroça e recolhia os corpos, que eram atirados num grande buraco. O medo que as

pessoas tinham era de serem enterradas vivas. Essa varinha servia para cutucar os

doentes, para ver se ainda estavam vivos.



Depois se descobriu que a doença era transmitida por pulga de rato.  E a

palavra de ordem passou a ser:  eliminar a rataria. Existe uma historinha curiosa

sobre isso ocorrida no Brasil. Quando Oswaldo Cruz era o diretor de Saúde Pública

(um cargo equivalente ao de ministro da Saúde), isso no começo do século XX,

houve uma epidemia de peste no Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz pediu a ajuda da

população: o governo pagaria uma quantia por rato capturado. Logo apareceu, no

Rio de Janeiro,  um espertinho chamado Amaral que começou a criar  ratos para

vender ao governo. Só que ele criou tanto rato, que as autoridades desconfiaram e

o prenderam. Amaral protestou; verdade, criava ratos, mas não eram ratos cariocas.

Ele  não  fazia  como  alguns,  que  traziam  ratos  de  outros  estados  ou,  pior,

capturavam ratos estrangeiros em navios. (...)

 Trechos retirados de “O livro da Medicina”, Moacir Scliar -

Coleção profissões (págs.19-22)

 

Orientação para o uso do caderno

 No seu caderno de Ciências escreva:

·   Data por extenso.

·   O título do estudo ou da lição.

·   O enunciado.

·   Leia as questões e registre suas ideias a partir da leitura.

·   Você pode investir em informações, fazendo outras leituras, pesquisas...

 Orientação e roteiro de registro da leitura

 

● Pensando  na  importância  das  descobertas  para  o  avanço  da  medicina,

comente sobre como foi a descoberta do microscópio.



 Antoni  Van  Leevwenhoek  (1632-1723)  produzia  lentes  com vidro  moído,

usava o microscópio para conhecer a anatomia de pequenos animais, ele criou um

microscópio  muito  eficiente  e  com  isso,  praticamente  elaborou  o  ramo  da

microbiologia.

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/o-primeiro-microscopio.htm

 

 

● Esta parte do livro trata da questão da epidemia. Hoje, com o Coronavírus

(COVID-19), vivemos uma situação de pandemia. Você sabe o que é isso?

Pesquise e responda.

● O que  mais  você  poderia  acrescentar  sobre  o  surgimento  desta  doença:

causas e consequências para a saúde, para a economia, as descobertas, as

mudanças na rotina, os novos hábitos...

 

 

ANEXO DE CIÊNCIAS: 2

Leitura: O livro da medicina

Seguindo a proposta de leitura, vamos pensar um pouco nas descobertas da

medicina ao longo da história.

(...)  Oswaldo  Cruz  sabia  que  a  peste  é  causada  por  um  micróbio.  A

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/o-primeiro-microscopio.htm


descoberta dos micróbios só ocorreu no final do século XIX. Na França, um grande

cientista chamado Louis Pasteur (que aliás não era médico, era químico) começou a

usar  o  microscópio  para  investigar  a  causa  de  doenças.  Pasteur  teve  vários  e

importantes  colaboradores;  o  próprio  Oswaldo  Cruz  estagiou  no  seu  famoso

instituto. Ali foram preparadas muitas vacinas. Mas a primeira vacina já tinha sido

introduzida cem anos antes. Era contra a varíola. No fim do século XVIII um médico

inglês resolveu experimentar uma forma de evitar a varíola. Aprendeu, diz-se, com

uma pessoa simples, uma camponesa. Essa mulher disse ao dr. Jenner que jamais

teria varíola. “Por quê?”, quis saber o doutor (curiosidade sempre ajuda os cientistas

e os médicos). Ela então explicou que ordenhava vacas e que, ao fazê-lo, adquirira

uma doença do gado, bastante parecida com a varíola, porém muito menos grave,

que deixava as pessoas protegidas contra a varíola. O dr. Jenner extraiu o líquido

das lesões dessa varíola das vacas e, provocando ligeiros arranhões na pele de um

menino,  colocou-o ali.  O menino teve uma lesão,  mas ficou imunizado contra a

varíola. Nascia a vacina, cujo nome vem, como vocês já devem ter notado, de vaca.

Jenner  não conhecia a causa da varíola;  naquele tempo ainda não se usava o

microscópio, e mesmo que ele o tivesse usado, não conseguiria enxergar o vírus da

doença, que é bem menor do que uma bactéria.

A partir do século XIX muitos inventos surgiram para ajudar os médicos a

examinar  melhor  os  pacientes.  Alguns  bastante  simples,  como  é  o  caso  do

estetoscópio, aquilo que os doutores usam para escutar o coração e os pulmões.

Para fazer isso, antes do estetoscópio, o médico precisava encostar a orelha no

corpo do paciente. Mas um médico francês chamado René Laennee, muito tímido,

tinha vergonha de fazer isso em mulheres; aí ele pegou um papelão, enrolou, fez

um tubo  para  escutar,  e  pronto,  havia  nascido  o  primeiro  estetoscópio.  Depois

apareceram o aparelho de medir a pressão arterial, os raios X, o eletrocardiógrafo...

Hoje, a medicina tem à sua disposição um verdadeiro arsenal tecnológico. Mas a

figura do médico (e da médica) continua sendo fundamental. (...)

***

Mas então, eu fiz vestibular, passei e lá estava eu, na faculdade de medicina.

Se eu estava orgulhoso? Estava muito orgulhoso. Teve muita festa, coisa e tal, mas

chegou o dia de começar os estudos  a sério.



A gente estuda muito, para ser médico. Há tanta coisa que a gente precisa

saber! Em primeiro lugar, precisamos saber como é o corpo humano. Precisamos

estudar  aquilo  que  se  chama anatomia  humana –  no  cadáver.  Cadáver é  uma

palavra que faz a gente estremecer – logo pensamos em filme de terror, daqueles

que  alugamos na  videolocadora  e  assistimos  de  olho  arregalado,  e  depois  não

podemos dormir.

Logo nos primeiros dias de aula, os professores nos levaram para um lugar

chamado  necrotério,  que  é  o  lugar  onde  ficam os  cadáveres.  Abriram a  porta,

mandaram a gente entrar e lá estavam, em mesas de alumínio, uns vinte cadáveres.

Que susto, pessoal! Muitos colegas estavam pálidos, brancos como papel.

Mas  a  gente  se  acostuma,  sabem?  Pouco  tempo  depois  já  não

estranhávamos. O que nos interessava era saber como é o corpo por dentro.(...)

(...) A gente também tinha histologia, que é o estudo das diversas partes do

corpo  ao  microscópio;  fisiologia,  que  é  o  estudo  do  funcionamento  dos  órgãos

(como é que bate o coração, como é que os rins produzem a urina); microbiologia,

onde a gente faz como Pasteur: entra no mundo dos micróbios; parasitologia, que é

o estudo dos parasitas, como por exemplo lombrigas. Na bioquímica aprendíamos

coisas de química que um médico deve saber(...)

(...) Quando chegava o terceiro ano, começávamos a parte clínica. A partir

dali  teríamos  contato  com  pacientes,  com  seres  humanos  enfermos.  Esse

aprendizado, no caso da minha faculdade, se fazia na Santa Casa de Misericórdia

de Porto Alegre.(...)

A  Santa  Casa  era  um  hospital  enorme,  antigo.  A  maioria  das  pessoas

chegava ali gravemente doente, o que é fácil entender; tratava-se de gente pobre,

que precisa trabalhar e só procurava médico em último caso.(...)

(...) A primeira coisa que tínhamos de aprender, nessa nova fase do curso,

era  como  examinar  o  doente.  O  exame  consta  de  duas  partes.  A  primeira  é

chamada de anamnese, uma palavra que vem do grego (a medicina está cheia de

termos  latinos  e  gregos  –  lembrança  de  sua  origem  –  e  também,  mais

moderadamente,  de termos franceses ou ingleses).  A anamnese é aquilo que o



paciente recorda (amnésia, ao contrário, é a situação em que a pessoa perde a

memória).  Antes  disso,  porém,  vinham  informações  gerais:  nome,  idade,  sexo,

profissão, procedência. Cada coisa dessas podia, e pode, ter enorme importância. 

http://

historianovest.blogspot.com/2012/07/historia-da-cirurgia.html

 Idade: há doenças de crianças e doenças de idosos. Sexo: há doenças de

homens e doenças de mulheres. Profissão: há doenças que caracterizam certas

ocupações.  Vocês  sabem que  os  digitadores  volta  e  meia  têm aquela  tendinite

chata,  mas  há  outros  exemplos:  agricultores  que  se  intoxicam  com  pesticidas,

mineiros que ficam com doenças pulmonares. Do mesmo modo é importante saber

de  onde  a  pessoa  veio.  Há  doenças  que  ocorrem  somente  em  determinadas

regiões. No nordeste do Brasil é muito comum a esquistossomose, causada por um

parasita que se aloja no fígado, mas essa doença praticamente não existe no Rio

Grande do Sul.

Depois dessas informações, vinha a história da doença propriamente dita.(...)

Uma vez chegou na enfermaria um novo paciente, e eu fui colher a anamnese. Era

uma dor que ele tinha, e eu fui disparado às perguntas: onde dói? Quando dói?

Como é essa dor? Próximo ao leito estava um médico residente, observando-me.

Quando terminei (e terminei rápido), ele me chamou para o lado e disse: “Se tu

deixares o paciente falar, ele vai acabar te dizendo tudo o que queres saber”.

Foi uma das muitas lições de sabedoria que recebi.(...) Deixar o outro falar é

http://historianovest.blogspot.com/2012/07/historia-da-cirurgia.html
http://historianovest.blogspot.com/2012/07/historia-da-cirurgia.html


não apenas um sinal  de respeito,  é a chave para um bom relacionamento.  E a

profissão médica depende disso. Quando o doutor atende o paciente, não se trata

somente  de  prestar  serviços;  não,  são  dois  seres  humanos,  enfrentando  em

conjunto o desafio que é a doença de um deles.

O paciente nos falava de seus sintomas, isto é, daquilo que ele sentia, e nos

dava  informações:  outras  doenças  que  já  tivera,  medicamentos  que  estava

tomando, cirurgias pelas quais passara.

(...)  Uma  noite  um  colega  veio  a  minha  a  minha  casa.   Estava  muito

assustado, com os olhos arregalados. Perguntei o que havia acontecido.

— Estou doente — muito doente —, muito doente.

Abriu o livro de medicina que trazia com ele. Mostrou-me o capítulo referente

a uma doença muito grave. (...)

— Mas — observei — diz também que essa doença é muito mais frequente

em mulheres do que em homens.

Como ele ficou assombrado — e aliviado:

— É mesmo! Eu não tinha me dado conta disso!

(...) A propósito lembro de um caso acontecido com um amigo meu, também

médico.

Ele e toda a família adoeceram. Ficaram anêmicos. Anemia é o que ocorre

quando se perde sangue, ou então quando o sangue se torna “fraco”, não consegue

transportar oxigênio para o corpo. A gente fica anêmico depois de perder sangue.

(...)

Mas  aí  que  estava  o  problema:  a  família  não  tinha  tido  hemorragias,

alimentava-se bem, e aparentemente eram todos sadios. Um mistério, enfim. E eles

cada vez mais anêmicos.

E então apareceu uma pista, aquela que o detetive procura.(...)

 Acompanhe o desfecho deste fato na próxima etapa da leitura! 



Trechos retirados de “O livro da Medicina”, Moacir Scliar -

Coleção profissões (págs. 23-32)

 

Orientação e roteiro de registro da leitura

● A  partir  do  século  XIX  surgiram  muitos  inventos  médicos.  Dê  alguns

exemplos e comente sua importância para a história da medicina.

● Em sua opinião, de que formas o médico ou o descobre uma doença de um

paciente?

Como muitos dos grandes avanços da medicina, a invenção do estetoscópio -

um instrumento que todos os médicos usam para ouvir os batimentos cardíacos e a

respiração pulmonar - teve origem de uma maneira muito simples.

 

Trabalho de Robert A. Thom, do ano de 1960. O Dr. Laënnec coloca sua

descoberta em prática em uma garota sob o olhar atento de sua mãe.

https://franciscojaviertostado.com/2013/02/06/la-medicina-en-el-arte-pintura-el-inventor-del-

fonendoscopio/comment-page-1/

https://franciscojaviertostado.com/2013/02/06/la-medicina-en-el-arte-pintura-el-inventor-del-fonendoscopio/comment-page-1/
https://franciscojaviertostado.com/2013/02/06/la-medicina-en-el-arte-pintura-el-inventor-del-fonendoscopio/comment-page-1/


GABARITO: LP

Apostila de LP: Ortografia, Pontuação, Acentuação e Gramática

Págs. 16-18

GRAFIAS DO SOM DO S

USO DO Ç e S

1. Leia as palavras e complete com Ç ou S:

 

man s a doen ç a pen s amento

sen s acional mudan ç a alian ç a

pen s o balan ç o en s aboar

can s ado tran ç a con s ultório

cobran ç a men s agem men s al

diferen ç a crian ç a on ç a



en s aio esperan ç a
lan ç a

confian ç a can ç ão imen s a

Fran ç a presen ç a festan ç a

 

2. O que você poderia dizer sobre o uso do Ç ou S? Como escolher entre essas

duas letras na hora de escrever uma palavra?

 P  ossível resposta:   Precisa pensar bastante para usar o Ç ou S, pois o som é

o mesmo nos dois casos. Para a escrita correta é preciso memorizar as palavras e

conhecer algumas regras.

3. Observe as linhas abaixo e marque as palavras que estão escritas de forma

incorreta. Explique, a seguir, como você identificou esses erros. 

CANSADO CANSAR CANSATIVO CANÇEIRA

DIFERENÇA DIFERENCIAÇÃO INDIFERENSA  

DANÇA DANSARINO DANÇAVA DANÇANTE

LANÇA LANÇADO LANÇAMENTO LANSAR

PENSOU PENSAMENTO PENSEI PENÇATIVO

 

Possível resposta: É possível identificar o erro lendo as outras palavras do

mesmo  agrupamento.  Ou  então,  é  possível  identificar  quando  a  escrita  da

palavra já foi memorizada.

 

ALGUMAS REGRAS QUANTO AO USO DO Ç

1.  Leia atentamente o quadro de regras abaixo e anote pontos importantes da



discussão  com a  professora  e  os  colegas.  Em seguida,  elabore  frases,

diálogos, textos, listas, ou qualquer outro tipo de registro em seu caderno,

retomando estas regras quanto ao uso do Ç.

 

Usa-se Ç...

Regra Exemplos

I- Em palavras derivadas de vocábulos terminados
em TO / TOR / TIVO.

canto - canção

condutor – condução

ativo - ação

II-   Em substantivos derivados de verbos. exportar – exportação

deter – detenção

resolver – resolução

trair – traição

corrigir - correção

III-   Em palavras de origem Tupi. Araçá

Caiçara

Iguaçu

Juçara

IV- Depois de ditongo. beiço

refeição

arcabouço

caução

sujeição

 

·         Registro da discussão coletiva:

Esse registro ficará para depois...

 



GABARITO: LP

Apostila de LP: Ortografia, Pontuação, Acentuação e Gramática

Págs. 37-39

 

RECONHECIMENTO DA SÍLABA TÔNICA

 

“O esporte é só vitórias, conquistas, títulos. É saber respeitar,

acreditar e ter fé. É ser honesto com você.”

 

1. Releia, em voz alta, algumas palavras deste trecho.

 

esporte                               títulos                                  saber           

 

                    honesto                              você

 

 

Trocando ideias...

Em  uma  palavra,  todas  as  sílabas  são  pronunciadas  com  a  mesma

intensidade ou uma delas é pronunciada mais fortemente?

 

 



A  sílaba  que  é  pronunciada  com  mais  intensidade  em  uma  palavra  é

chamada de  sílaba tônica.  Já as sílabas que são pronunciadas com menos

intensidade recebem o nome de sílabas átonas.

2. Avalie  novamente  a  posição  que  as  sílabas  tônicas  ocupam  nas  cinco

palavras apresentadas anteriormente.

a.   Reescreva-as e circule a sílaba tônica de cada uma das palavras:

A sílaba tônica está colorida!

Esporte Títulos Honesto você saber

 

b.   A sílaba tônica sempre ocupa a mesma posição? Justifique sua resposta:

Possível resposta: Nem sempre a sílaba tônica ocupa a mesma posição.

A sílaba tônica pode ocupar:  

sa ber

                                                                   • A última sílaba da palavra

 

Ho nes to

                                               • A penúltima sílaba da palavra

 

Tí tu los

                               • A antepenúltima sílaba da palavra



3. Leia o texto e acentue as palavras

 Nova canção do exílio (Carlos Drummond de Andrade)

A Josué Montelo 

Um sabiá

Na palmeira, longe

Estas aves cantam

Um outro canto.

 

O céu cintila

Sobre flores úmidas

Vozes na mata

É o maior amor.

 

Só, na noite,

Seria feliz

Um sabiá

Na palmeira, longe.

 

Onde é tudo belo

E fantástico

Só, na noite,

Seria feliz

(um sabiá,

na palmeira, longe).

 

4. Leia com atenção estas palavras e em seguida copie-as no quadro abaixo,

classificando-as segundo a regra:

próxima, máscara, próprio, computador, estética, páscoa, empresário, índice,

centenário, sólidas, cosméticos, descobrir, cantor, ingênuos, trânsito, escritório,

ciências, universitária, está, investir, grampeador, emitirá, mês, álbum, matemática,

colégio, trêmula, lâmpada, tempero, também, dezembro.



Proparoxítonas Paroxítonas Oxítonas

próxima álbum computador

máscara tempero descobrir

estética dezembro cantor

índice páscoa está

sólidas empresário investir

cosméticos centenário grampeador

matemática escritório emitirá

trêmula colégio mês

lâmpada ciências também

trânsito universitária  

ingênuos  

próprio

Para pensar!

Veja  que  algumas  palavras  da  coluna  das  paroxítonas  estão  de  cor

diferente. Por quê? 


