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Nome do aluno:  Semana 16 

Professor: Suellen, Caterini, Sheila/Felipe e Ana 
Carolina 

Data: 24/06/2021 Turma: 5º ano A, B, C e D 

Componente Curricular:  Matemática Entrega: enviar no Watts ou e-mail da turma. 

 

Matemática 

 

Ótima atividade!!! 

 

Após a realização das atividades, a professora fará uma brincadeira Junina!! 

Aguarde!!! 

 

✓ A professora realizará a leitura e explicação 

das páginas 73, 74 e 75 do livro de 

matemática. 

✓ Faça as atividades das respectivas 

páginas.  

✓ Enviar foto da página 74. 
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ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM I 

Nome do aluno:  Semana 16 

Professor: JOYCE NEVES  
 professoradearte.joyce@gmail.com 

Data: 25/06/2021 Turma: 5° ANO 

Componente Curricular: ARTE Entrega: 26/06/2021 

 

TEATRO DE MÁSCARAS E AS MÁSCARAS 

 

Abra o livro na página 54 e realize a leitura do texto sobre 

MÁSCARAS. Ir até a página 57 e realizar a leitura do texto 

sobre o TEATRO DE MÁSCARAS e das imagens.  

 

Retomaremos o tema juntos e juntos em aula no Google 

Meet dia 25/06. 

 

Curiosidade: 

https://www.youtube.com/watch?v=fmsK7h1dO5c 

 

VAMOS CONSTRUIR NOSSAS PRÓPRIAS MÁSCARAS DE TEATRO.  

 

Materiais: 

-Papel cartão OU qualquer outro tipo de papelão (caixa de leite, de cesta básica, sabão em pó e 

similares) 

-Canetinhas 

-Tesoura 

-Elástico ou barbante 

-Materiais diversos para decorar (o que tiver em casa) 

 

Modo de fazer: 

 

Primeiro, é importante lembrar que as máscaras de teatro substituem as expressões faciais do 

ator, portanto devem ter expressões bem marcadas. Seja feliz, ou triste, ou assustada… 

 

-É importante que seu papelão tenha área o suficiente para o formato do seu rosto, essa será nossa 

medida base.  

 

-Você também pode medir utilizando a extensão de um palmo da sua mão na vertical e horizontal.  
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-Risque o formato aproximado do seu rosto e depois recorte.  

 

-Agora você deve pensar, qual expressão você gostaria de representar? Desenhe, com traços simples, 

sem muitos detalhes, o formato da boca, dos olhos e do nariz. Pense bem na expressão e como nosso 

rosto se parece quando está triste, feliz, calmo, animado… 

 

-Agora com a ajuda de um adulto, você precisará abrir cavidades nos olhos e boca. 

 

-Tendo já a expressão formada, você pode enfeitá-la com outros materiais que tiver em casa e ajudem 

a reforçar a expressividade dessa máscara.  

 

-Quando estiver pronta, faça furinhos nas laterais para passar o elástico ou barbante e prender ao seu 

rosto.  

 

ATENÇÃO 

 

1-NÃO PERCA SUA MÁSCARA, VOLTAREMOS A UTILIZÁ-LA NAS PRÓXIMAS AULAS. 

 

2- Caso você não tenha nenhum desses materiais, tente outras formas de fazer com o que você 

tem em casa, a lista é só uma sugestão. Ser criativo é também encontrar soluções para os 

problemas do dia a dia :) 

 

ENTREGA: Tire fotos legíveis da sua máscara e envie com nome e turma no e-mail: 

professoradearte.joyce@gmail.com.  

 

 

Boa atividade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: Projeto Presente: Arte. Iavelberg, Rosa, Tarcísio Tatit Sapienza, Luciana Mourão Arslan - 5. ed. - São Paulo: 

Moderna, 2017.  
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