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Atividades de Língua Portuguesa      Sexta-feira 

Gênero Textual:  Poema 

 

 

Atenção!!!  Faremos uma chamada de vídeo: Google Meet /WhatsApp Para apresentar sua atividade abaixo. 

E.M. “Eng. Carlos Rohm” – Unidade I 

Ribeirão Pires, 12 de março de 2 021.                                       

Língua Portuguesa 

Observando a página 23 no Livro de Língua Portuguesa do 5º ano. Registre no caderno. 

1) O que foi retratado? 
 

2) É possível falar que essa foto é uma imagem poética, isto é, que ela tem poesia? 

 

        Feliz Fim de semana!  

Nome do aluno(a):  Semana 02 
Professores: Maheli, Caterini, Sheila/Felipe e Ana Carolina Data: 12/03/2 021 

 
Turma: 5° ano:  A, B, C e D 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega: Chamada de vídeo por via: Google Meet ou 
WhatsApp . 
 

Hora de organizar o que estudamos! 

Realize uma leitura prévia no Livro de Língua Portuguesa do 5º ano 
- Ápis nas páginas: 22 e 23. 

Atenção!!!  O sarau: declamação de poemas 

“Lembra do poema que você enviou conforme foi especificado na 
atividade do dia 08/03 no “Dia Internacional da Mulher”.  Agora você 

poderá compartilhar no grupo do WhatsApp  se assim desejar! 
Observando as sugestões da página: 23, na composição de 
personagens ou uso de música ou outras tecnologias.  

“Super mãe”                   Clique na palavra! 

Curta a esse “curta metragem” de animação  

 Título Original: Glued.  

https://www.youtube.com/watch?v=IhX-tlu17oA 
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Nome do aluno:  Semana 2 
Professor: Eduardo  Data: 12/03/2021 Turma: 5° A, B, C e D 
Componente Curricular: Educação Física Entrega: foto da atividade via e-mail. 

PROFEDUARDOCARLOSROHM@GMAIL.COM 
 

                                                                                                                            

ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

 Oi pessoal !!! 

 

Nossa atividade de hoje é o “basquete”, mas nós vamos adaptar o jogo para brincar em casa.   

Primeiro vamos escolher um local da casa que pode ser o quintal, corredor, garagem. Para começar 
a brincadeira, vamos precisar de balde ou cesto (se você tiver em tamanhos diferentes será melhor) 

precisaremos também de uma bola de borracha se você não tiver poderá usar a criatividade e usar 

uma bola de meia, bolinha de papel amassado, bolinha de ping-pong, bola de tênis, use o material 

que você tiver em casa, até as tampinhas de amaciante ou refrigerante podem ser arremessadas 

aos montes no balde. Assim, se você não tem nenhuma bolinha em casa, não vamos aceitar essa 

desculpa para desistir da brincadeira, hein?! 

 

BASQUETE DE BALDE 

 

Procedimentos: 

1 - A primeira dica é colocar o balde encostado em uma parede (a parede será uma tabela para a 

“bola”) e assim você poderá jogar a bola para acertar o balde. 

 



 E.M ENG. CARLOS ROHM – UNIDADE I 

Rua 1º de Maio, 170 - Jd. Itacolomy - Ribeirão Pires /SP - CEP: 09402-510 
Fone: 4828-1187 / e-mail: aprendendoemcasacr1@gmail.com / carlosrohm@yahoo.com.br 

 

2 - Você começará perto do cesto e, a cada bola que acertar, pode dar um passo para trás antes 

de jogar a próxima vez. Com isso vai aumentando a distância do lançamento e vai ficando mais 

difícil. 

 

3 - Para ficar mais animado, você pode fazer uma partida valendo pontos. Quem fizer 5 pontos 

primeiro ganha. Lembrando que o lançamento precisa ser feito do mesmo lugar até acertar. Quando 

você acerta, dá um passo para trás. Quando você erra permanece no mesmo lugar até acertar.  

 

4 – Para dificultar você poderá colocar o balde ou cesto menor e realizar a atividade, começará 

perto do cesto e, a cada bola que acertar, pode dar um passo para trás antes de jogar a próxima 

vez. Com isso vai aumentando a distância do lançamento e vai ficando mais difícil. 

 

 
5 – Depois colocar o balde em cima de uma cadeira , começará perto do cesto e, a cada bola que 

acertar, pode dar um passo para trás antes de jogar a próxima vez. Com isso vai aumentando a 

distância do lançamento e vai ficando mais difícil. 

 

6 - Usando bola e balde, a ideia é que você acerte a cesta, jogando a bola dentro do 

balde. O ideal é variar o tipo de lançamento, abaixo temos duas fotos com a maneira 
certa de segurar a bola e arremessar no cesto: 

 

                          Posição das mãos para o arremesso da bola 
 

            
Para assistir a aula, acesse o link abaixo.  

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

 

Enviar uma ou mais imagens da criança realizando a ativ idade no e -mail do(a) professor(a) 
da sua sala. 

 
  BOA AULA!!!! 


