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Nome do aluno:  Semana 12 

Professor: Maheli, Caterini, Sheila/Felipe e Ana 
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Data: 27/05/2021 Turma: 5º ano A, B, C e D 

Componente Curricular: Matemática Entrega: foto das atividades via e-mail. (pagina 52) 
5ºano A aprendendoemcasacr5a@gmail.com Profª Maheli 
5º ano B aprendendoemcasacr5b@gmail.com Profª Caterini 
5ºano C aprendendoemcasacr5c@gmail.com Profª Sheila 
5º ano D aprendendoemcasacr5d@gmail.com Profª Ana Carolina 

Matemática 

Medida de tempo 

                             Realize as páginas 51, 52 e 53 do livro de Matemática. 

Tire suas dúvidas com a professora no Meet. 

Envio da página 52 por foto para o Watts ou e-mail da turma. 

 

 

 

Ótima atividade!!!!! 
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ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM I 

Nome do aluno:  Semana 12 

Professor: JOYCE NEVES  
E-mail: professoradearte.joyce@gmail.com 

Data: 27/05/2021 Turma: 5° ANO 

Componente Curricular: ARTE Entrega: 28/05/2021 

CARACTERIZAÇÃO - FIGURINO E MAQUIAGEM 

Leia com atenção até o fim, observe as imagens e crie sua personagem seguindo as 
orientações no fim da atividade.  

Separe seu livro na página 51, usaremos na quinta-feira. 
 

Além da expressão corporal, o ator ou atriz utiliza de outros recursos para ajudar a dar 

vida a uma personagem. Estamos falando do da caracterização, que, além das falas que o 

ator tem que decorar a personalidade que ele ou ela têm que incorporar, conta com 

elementos como a maquiagem e o figurino.  

O figurino é composto por peças de roupas e acessórios utilizados pelo ator, assim como 

a maquiagem, que pode ser mais discreta, como a usada no dia a dia, ou parte 

fundamental na transformação do ator no personagem. Observe as imagens a seguir: 

1 - Personagem Da Novela “Meu Pedacinho De Chão”, 

Interpretada Por Juliana Paes - Escrita Por Benedito 

Ruy Barbosa, Dirigida Por Luiz Fernando De Carvalho. 

 

2- Personagem Da Novela “Meu Pedacinho De Chão”, 

Interpretada Por Flavio Bauraqui 



 
 

3 - “Os Saltimbancos”, Dirigida Por 

Carlos Gradim, Odeon Cia Teatral 

RESPONDA NO CADERNO:  

1)O que mais te chamou 
atenção nas imagens? 
 
2) Se você fosse interpretar um 
personagem no teatro, qual 
seria? Por quê? 

 
 
 
 

 
ATIVIDADE PRÁTICA   

 
-Crie uma caracterização baseada em um personagem que você conhece: pode ser uma 
pessoa, animal ou objeto. Também valem personagens que não existem ainda!  
 
-Recolha os adereços que você tem em casa, use maquiagem, se tiver em casa (peça 
emprestado a algum familiar e só use com permissão), peças de roupas variadas e o 
que mais você encontrar. 
 
-Pense bem quais são as principais características desse personagem e solte sua 
imaginação. 
 

Não esqueça de enviar no e-mail a foto com nome completo e turma! 
 

Boa atividade! 

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

Fontes: Projeto Presente: Arte. Iavelberg, Rosa, Tarcísio Tatit Sapienza, Luciana Mourão Arslan - 5. ed. - São Paulo: Moderna, 
2017.  
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http://www.odeoncompanhiateatral.com.br/espetaculos/os-saltimbancos/ 
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