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PORTUGUÊS 

 

Antes de iniciar as atividades no caderno de Português, não se esqueça de colocar o título e a 

data de hoje:  

Título: Emprego das letras S e Z 

Data: Juiz de Fora, 31 de julho de 2020. 

 

1) Complete as palavras abaixo com S ou Z: 

a) Canali ___ ar 

b) Individuali ___ ar 

c) Sorri ___ o 

d) Portugue ___ a 

e) France ___ a 

f) Ro ___ eira 

g) De ___ ena 

h) Te ___ oura 

i) Chine ___ a 

j) Pi ___ o 

k) Lou ___ a 

l) Bati ___ ado 

m) Ca ___ amento  

 

2) Vimos que existem palavras que são da mesma família, elas são chamadas de 

derivadas, como as do exemplo abaixo. A partir do modelo, faça o exercício. 
 

Rosa – roseira - roseiral 

 

Riso _________________________________________________________________________ 

Azar _________________________________________________________________________ 

Casal ________________________________________________________________________ 

Gosto ________________________________________________________________________ 

Azedo _______________________________________________________________________ 

Casa ________________________________________________________________________ 

Sorriso _______________________________________________________________________ 
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Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

BOCHA COM TAMPINHAS 

 

Materiais necessários: Fita crepe para delimitar a área de jogo, tampinhas ou moedas 

(utilizamos 12 tampinhas, 6 para cada jogador). 

 

A bocha é um esporte de origem italiana  

e que surgiu no tempo do Império Romano.  

Já em 1500, era praticado na França,  

Itália, Espanha, Portugal e Inglaterra.  

Desse tempo até hoje, a bocha teve  

várias transformações e agora é visto  

como um esporte de considerável  

prestígio internacional. 

 

A bocha com tampinhas trabalha a estratégia e a precisão dos jogadores, além de 

desenvolver a coordenação óculo-manual, ou seja, o uso simultâneo dos olhos e das mãos. 

Essa modalidade pode ser adaptada em qualquer espaço, independente da estrutura física. 

Participe com a gente desse divertido jogo! 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Materiais necessários para próxima aula (03/08): 

- 02 rolos de papel higiênico 

- 2 copos plásticos 

- 2 objetos para fazer peso dentro do copo 


