
 
COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 
Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 
CEP 86.900-000                                    Jandaia do Sul – Paraná 
5º ano                                       Professora: Andreia Regina                                                  
Jandaia do Sul, 28 de setembro de 2 020. 

                         Aluno(a)________________________________________ 
 
Conteúdo trabalhado 
Língua portuguesa 
 
Objetivos: Exercitar o emprego do -O e do -U, principalmente, em palavras em 
que o grafema O representa o fonema /U/. 
Discutir  as variações fonéticas no português falado no Brasil. 
 
Copie no caderno. 
 
Escrevemos da mesma forma que falamos? 
 
Já sentiu dificuldade para escrever algumas palavras que contenham “o” ou “u” 
no final delas? Por quê? Quais foram as dificuldades? 
 
CRUZADINAHA - PISTAS 
 
1º Bloco 

1. É conhecido como o melhor amigo do homem. 
2. Animal que se alimenta de banana. 
3. Criança do sexo masculino. 
4. O filho do meu tio ou da minha tia. 
5. Pessoa que mantém com outra relação de amizade, companheirismo.  
6. O filho do filho ou da filha. 

2º Bloco 
7. Quem não acredita em Deus. 
8. A princesa e o _____________. Filme estadunidense. 
9. Quem nasce na Europa (masculino). 
10. Homem de origem africana, cujo tamanho não passa 1,50m. 
11. Indivíduo que nasce na Galileia. 
12. Povo que Deus livrou da escravidão do Egito. 

3º Bloco 
13. Retirou-se de um local. 
14. Economizou. 
15. Cobriu a roupa de líquido. 
16. Moveu-se pelo ar por meio de asas ou de avião. 
17. Refletiu, ponderou. 
18. Usou. 

4º Bloco 
19. Parte da casa onde se dorme. 
20. Nem tudo que reluz é _____________. Ditado popular. 
21. Qual é a sua __________. Identificar-se com um grupo. 
22. Principal alimento do aniversário. 
23. Quando a água ou qualquer líquido passa ao estado sólido pela ação do 

frio. 
24. Vegetação composta por plantas não cultivadas e sem utilidade. 
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Escreva no quadro abaixo as palavras que você encontrou, passando as 
palavras dos blocos 1 e 2 para o feminino. 
 

 
 
 

1. O que você observou de diferente nas palavras que passou para o 
feminino? 

 
 

2. Quando usamos, na escrita, a letra “o” e quando usamos “u”? 
 
 

3. A partir das reflexões feitas hoje na aula,  você consegue escrever uma  
dica ortográfica para o uso do “o” e do “u”?  
 

 
4. Escrevam as descobertas no caderno: 
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Vamos aprender um pouco mais… 
 
Observe as palavras a seguir: ouro- cachorro- -povo e touro 
Nessas palavras as vogais “o” tem sons variados,  pois devido as sílabas átonas 
e tônicas elas mudam totalmente o som de uma mesma letra dentro de uma só 
palavra.  
Vejamos: 
Na palavra ouro o “o”da sílaba tônica  (ou)  tem som de “o”, enquanto  que o “o” 
da sílaba átona (ro)  tem som de “u”. 
O mesmo acontece com as palavras cachorro, povo, touro e etc. 
 
Atividades 
 
01- Descubra o que é: 
Pista: As palavras são escritas com ”o” ou “u” , lembrando que, essas duas letras  
podem aparecer no final da palavra, no meio ou na primeira sílaba.  Podem ser 
palavras do gênero masculino. 
 

A) Prato típico da culinária brasileira, preparado com farinha de milho e água, 
também conhecido como polenta ____________ . 

 
B) Animal mamífero que possui uma espécie  de carapaça (armadura) que 
cobre e protege o pescoço ________________ . 

 
C) Deve ser usado pelo condutor para fazer advertência  e  tem objetivo de 
evitar acidentes  _____________ . 

 
D)  Ave que se alimenta de carne de animais mortos  e quando não encontra,     
caça pequenos roedores  ________________. 

 
E) Da classe dos equinos ( masculino de égua ) ___________________ . 

 
 F) Pedaço de tecido de algodão, usado para secar ou  enxugar qualquer parte                  
do corpo ____________ . 

 
     G) Uma das cores que está na bandeira do Brasil _____________ . 

 
     H) Aparelho usado para medir a temperatura ou variações de temperatura     

___________________________ . 
 
     I) É usado para fazer calçados, botas, carteiras para documentos e cintos 

______________________ . 
 

    J) É fruto de uma planta  que era cultivada pelos índios, adaptou-se ao clima 
e solo do sul da Bahia e seu pó serve para fazer chocolate amargo 
___________________.           
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Preencha o quadro conforme o modelo: 
 

 
O que aprendemos sobre o uso do “o” e do “u” ? 
 
 
 
 
Atividades complementares: 
 
Complete as letras que estão faltando e depois copie as frases no espaço abaixo. 
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