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 Atividades de Matemática    Segunda-feira 

 

Ordens e classes 

Uma sugestão de vídeo para ajudar na compreensão do conteúdo: 

https://www.youtube.com/watch?v=4BMnK40eUn4&feature=youtu.be 

 
Realização de atividades no livro de Matemática  

Página 11 

                        
                                  

 

Nome do aluno:  Semana 02 
Professores: Maheli, Caterini, Sheila/Felipe e Ana Carolina Data: 08/03/2 021 Turma: 5° ano:  A, B, C e D 
Componente Curricular: Matemática Entrega: sem envio 
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 Atividades de Língua Portuguesa      Segunda-feira 

Gênero Textual:  Poema 

 

       

 

 

 

 
 

 
Atenção!  Na próxima chamada de vídeo. Faremos um jogral com o poema: “Voo” de Nye Ribeiro. 
E.M. “Eng. Carlos Rohm” – Unidade I 

Ribeirão Pires, 08 de março de 2 021.                                       

Língua Portuguesa 

Crie e componha um poema com a palavra “Mulher” registre no caderno ou caderno de desenho, usando 
os recursos gráfico-visuais.  Envie o texto e declame o poema através de áudio ou vídeo. Será sua 
homenagem ao “Dia Internacional da Mulher”.        

Bom Trabalho! 

 

Nome do aluno:  Semana 02 
Professores: Maheli, Caterini, Sheila/Felipe e Ana Carolina Data: 08/03/2 021 Turma: 5° ano:  A, B, C e D 
Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega: Foto da atividade, áudio ou vídeo no email: 

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 

Poema: é um gênero textual que utiliza as 

palavras como matéria-prima, organizando-as 

em versos, estrofes ou prosa, ou seja, 
apresenta uma estrutura que permite defini-lo 

como gênero. A palavra poema é derivada do 

verbo grego “poein”, que significa “fazer, criar, 

compor”.  

Você observará nas atividades a seguir algumas 
características deste gênero.  A importância da 
expressividade ao declamar o poema e o uso de efeitos 
gráfico-visuais para dar sentido ao texto. 

Realize a leitura oral e visual para interpretar e realizar o 
registro das atividades no livro de Língua Portuguesa do 5º 
ano - Ápis nas páginas:15 a 19 (exercícios: 1 e 2 da pág. 18 
e exercício: 3 da pág. 19). 
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ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM 
Nome do aluno:  Semana 2 
Professor: Eliane Endo Data: 08/03/2021 Turma:  
Componente Curricular: Inglês Entrega: até 14/03 

 
 
Numbers – part 2 
 
60 – sixty 
70 – seventy 
80 – eighty 
90 – ninety 
100 – one hundred 
101 – one hundred and one 
102 – one hundred and two 
103 – one hundred and three 
104 – one hundred and four 
105 – one hundred and five 
106 – one hundred and six 
107 – one hundred and seven 
108 – one hundred and eight 
109 – one hundred and nine 
110 – one hundred and ten 
111 – one hundred and eleven 
112 – one hundred and twelve 
113 – one hundred and thirteen 
114 – one hundred and fourteen 
115 – one hundred and fifteen 
116 – one hundred and sixteen 
 
  

117 – one hundred and seventeen 
118 – one hundred and eighteen 
119 – one hundred and nineteen 
120 – one hundred and twenty 
130 – one hundred and thirty 
140 – one hundred and forty 
150 – one hundred and fifty 
160 – one hundred and sixty 
170 – one hundred and seventy 
180 – one hundred and eighty 
190 – one hundred and ninety 
200 – two hundred 
300 – three hundred 
400 – four hundred 
500 – five hundred 
600 – six hundred  
700 – seven hundred 
800 – eight hundred 
900 – nine hundred 
1,000 – one thousand 
2,000 – two thousand 

Como ler e escrever “números quebrados”, em Inglês 

Por exemplo: 238  

Se você tiver dificuldade em colocar o número em Inglês, pense primeiro nesse número em 
Português: 

238 - Duzentos e trinta e oito 

Depois, vá colocando os números em Inglês em partes: 

duzentos = two hundred 

trinta = thirty 

oito = eight 

238 - two hundred and thirty- eight 
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Veja outro exemplo: 

1,457 - Mil, quatrocentos e cinquenta e sete 

mil = one thousand 

quatrocentos = four hundred 

cinquenta = fifty 

sete = seven 

1,457 - one thousand, four hundred and fifty-seven 

 

ATENÇÃO! 

* Escrevemos um hífen (-) entre a dezena e a unidade 

 
238 - two hundred and thirty - eight 
                                                       dezena    unidade 
 

* Escrevemos a palavra and entre a centena e a dezena 

 

238 - two hundred and thirty- eight 
                     centena                           dezena 
 

 

IMPORTANTE: Não há necessidade de enviar este documento para mim. Os exercícios serão enviados 
automaticamente através do documento Google Forms. 

Este documento pode ser impresso e colado no caderno (ou copiado). O importante é que o (a) aluno 
tenha o conteúdo no caderno.  

 

Exercícios - Google Forms 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtavrIa9_pTIpx7aGH0FmZyHRKVfP8BTvygzC1fDyLXi2j
eA/viewform?usp=sf_link 

 


