
 
 

 

 

 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS 

SEMANA: 8 ( 26/04 a 30/04 ) 
 

NOME: Nº: SÉRIE:6ºanos  

PROFESSOR(A): LÍDIA BALDEZ CARGA HORÁRIA SEMANAL: 07 

ENVIAR PARA: CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 30/04/21 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: FONÉTICA FONO-ORTOGRAFIA 

 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: RESUMO EXPLICATIVO E EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO GRAMATICAL. 

ORIENTAÇÕES: ATENÇÃO! COPIAR TUDO NO CADERNO. ENVIAR FOTO DO CADERNO COM NOME COMPLETO E 
ANO. 
Horário de atendimento segunda a sexta das 13h às 17h. 

 
 

 
Fonética 

 

Classificação dos encontros vocálicos: 

Hiato: Vogal + Vogal em sílabas diferentes 

Exemplo: sa-ú-de 

Ditongo: vogal+ semivogal na mesma sílaba 

Exemplo: re-ló-gio 

Tritongo: semivogal+ vogal+semivogal na mesma sílaba 

Exemplo: Pa- ra- guai 

Semivogais: I U 

 
 
 
 
 
 
 

 
Atividades de fixação: 

mailto:emvayego@hotmail.com


1) Assinale as alternativas em que há ditongo: 

a) nuvem 

b) área 

c) apostila 

d) cabeleireiro 

e) gênio 
 

 
2) Identifique os HIATOS 

a) houve 

b) ainda 

c) textualidade 

d) saíram 

e) saúde 

3) Separe as sílabas e classifique em: Ditongo, Hiato ou Tritongo: 

a) secretária: 

b) secretaria: 

c) saúdo: 

d) mais: 

e) poema: 

f) espécie: 

g) limões: 

h) ingênuo: 

i) cruel: 

j) rainha: 

k) Paraguai 

l) saguão 

4) Assinale a alternativa correta a palavra TAMBÉM: 

a) monossílaba e paroxítona 

b) dissílaba e paroxítona 

c) dissílaba e oxítona 

d) monossílaba e oxítona 
 

 
5) Apenas uma das alternativas abaixo NÃO apresenta uma sequência de tritongos. Identifique: 

a) Paraguai- iguais- quaisquer 



OXÍTONA, PAROXÍTONA ou PROPAROXÍTONA. 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTANA ESTÁ FECHADA HÁ 9 ANOS E MORADORES COBRAM REABERTURA. 

b) Quão- alguém- Guaratinguetá 

c) Saguão- Uruguai- quão 

d) Quaisquer- averiguei- enxaguou 

6) Separe as sílabas e classifique-as quanto à tonicidade (força da silaba): 
 

 
a) fácil: h) época; 

b) possível: i) diálogo: 

c) você: j) após: 

d) também: k) janela 

e) único: l) comédia: 

f) frágil: m) título: 

g) será: n) aluna: 

7) 
 

 
Leia o título da notícia e responda: 

As palavras: pública e está são respectivamente: 

a) oxítona e paroxítona 

b) proparoxítona e paroxítona 

c) proparoxítona e oxítona 

8) Classifique quanto à tonicidade das sílabas as palavras: moradores e biblioteca 

9) Classifique os encontros vocálicos em: Ditongo ou Hiato 

a) aurora: 

b) fiado: 

c) voo: 

d) saúva: 

e) noiva: 

f) joelho: 

g) noite: 

h) poente: 

i) ouvido: 

j) vaidade: 



10) Complete o quadro de acordo com o que se pede: 
 

 Encontro vocálico Vogal Semivogal Classificação do 
encontro 

     

paisagem ai a i ditongo 

lei     

animais     

sinais     

feira     

beijo     

deitar     

canteiros     

bailar     

saudável     

cheirosa     

Gaiola     

raiva     

coração     

 



E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho
Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948
E-mail: emvayego@hotmail.com

DISCIPLINA: ARTE
SEMANA 8 (26/04 A 30/04)

NOME: Nº: SÉRIE: 6° ANO

PROFESSOR(A): JOYCE NEVES CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 03/05

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Artes integradas / Contextos e práticas: Cosplay

HABILIDADE(S):
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos (figurinos,
adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários.
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política,
histórica, econômica, estética e ética.

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Leitura de imagens que ilustram o cosplay; Leitura de texto informativo; Aula no Google Meet;

ORIENTAÇÕES: Leia a atividade com atenção, responda às perguntas no caderno e envie uma foto legível
no Classroom. Não envie pelo whatsapp. ATENÇÃO: Na quarta feira teremos encontro pelo google
meet, informarei o horário em breve. Dúvidas:  96100-7253 (whatsapp)

COSPLAY

“A palavra cosplay é a abreviação de costume play (do inglês costume = roupa + play = atuar). Essa

manifestação artística consiste em fantasiar-se de personagens de histórias em quadrinhos, videogames,

desenhos animados, filmes cinematográficos e séries televisivas.” (p. 40, Pougy, Eliana. Teláris Arte, 6°ano). O

Cosplayer antes de se caracterizar passa por um processo de pesquisa para entender as características da

personagem que irá incorporar. Não basta vestir um figurino ou fantasia, é preciso entender aspectos do

comportamento da personagem como, gestos, trejeitos, falas e outras características.

OBSERVE ABAIXO ALGUMAS IMAGENS COM EXEMPLOS DE COSPLAY:



Imagem 1 - Cosplayers caracterizados como personagens do Estúdio Ghibli. Imagem 2- Personagens originais.

Imagem 3 - Cosplayers caracterizados como personagens do anime Pokémon.

Imagem 4 - Cosplayers caracterizados como personagens do anime Naruto.

RESPONDA NO CADERNO:



1) Você já conhecia essa forma de manifestação artística?

2) De todas as personagens que aparecem nas imagens apresentadas, quais você já conhecia?

3) Se você tivesse que criar o seu próprio cosplay, em qual personagem você se basearia?

4) Por quê?

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………

BOA ATIVIDADE!

Fontes:

Pougy, Eliana. Teláris arte, 6°ano : ensino fundamental, anos finais.
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