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Nome do aluno:  Semana 5 

Professor: Maheli, Caterini, Sheila/Felipe e Ana Carolina Data: 01/04/2021 Turma: 5º ano A, B, C e D 

Componente Curricular: Matemática Entrega: enviar a foto no e-mail da turma, apenas da página 20. 

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 
 

                                                                                                                           

Matemática 

Subtração com estratégia de compensação. 

 

Utilize o livro para realizar as atividades. 

Paginas 19 e 20. 

 

Ótima atividade 

08/04/2021

mailto:carlosrohm@yahoo.com.br
mailto:aprendendoemcasacr5a@gmail.com
mailto:aprendendoemcasacr5b@gmail.com
mailto:aprendendoemcasacr5c@gmail.com
mailto:aprendendoemcasacr5d@gmail.com


 
 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM I 

Nome do aluno:  Semana 5 

Professor: JOYCE NEVES  
E-mail: professoradearte.joyce@gmail.com 

Data: 29/03/2021 Turma: 5° ANO 

Componente Curricular: ARTE Entrega: 01/04/2021 

 
COMPARTILHANDO NOSSAS CRIAÇÕES 

A arte é também um jeito de se comunicar, lembram? Ao longo desse mês nós realizamos algumas 
atividades relacionadas ao tema da Arte Rupestre e chegou a hora de comunicar nossas criações.  

Escolha a atividade que você mais gostou de fazer e grave um vídeo apresentando sua criação 
para a turma.  

Como apresentar? Aproveite para contar à sua turma coisas como: o tema retratado, a escolha 
das cores, os tipos de materiais que você utilizou e o que mais você quiser contar e até mesmo o 
que você mais gostou de saber sobre os temas estudados. Você também pode compartilhar se 
teve alguma dificuldade ou qual parte gostou mais de fazer. Não se esqueça de mostrar sua obra 
no vídeo! 

ATIVIDADES REALIZADAS: 

1- Pintura rupestre (Semana 2) 

2- Registro de pistas arqueológicas (Semana 3) 

3- Desenho na figura de uma rocha (p. 11 do livro) 

4- Desenho na figura de uma parede rochosa (p.13 do livro) 

ATENÇÃO: Se possível, grave o vídeo antes do nosso dia de aula, pois ele deve ser enviado na quinta-feira 
(01/04) no grupo da turma, no horário da aula de Arte: 

5A - 8h às 8h50 

5B - 9h às 9h50 

5C - 10h às 10h50 

5D - 11h às 11h50 

Conto com a colaboração de todas/os. E não se esqueça de enviar no e-mail: 
professoradearte.joyce@gmail.com  
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