
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: carlosrohm@yahoo.com.br 
 

Nome do aluno:  Semana 7 

Professor: Maheli, Caterini, Sheila/Felipe e Ana 
Carolina 

Data: 19/04/2021 Turma: 5º ano A, B, C e D 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega: Sem envio 

 

    Língua Portuguesa       Segunda – feira 

     

Reflexão: Programa Cultura Indígena - Capítulo 23 – “Uma criança ensinando aos adultos.” 

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

                                                                                                                  

Vamos registrar no caderno. 

E.M. “Eng. Carlos Rohm” – Unidade I 

Ribeirão Pires, 19 de abril de 2 021. 

Língua Portuguesa 

Registre em forma de versos uma homenagem em agradecimento ao povo indígena por seus 

ensinamentos transmitidos para nós em relação a natureza. 

 

Bom Trabalho! 

 

mailto:carlosrohm@yahoo.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=QtDFiwCDCzI


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: carlosrohm@yahoo.com.br 

 

Nome do aluno:  Semana 7 

Professor: Maheli, Caterini, Sheila/Felipe e Ana 
Carolina 

Data: 19/04/2021 Turma: 5º ano A, B, C e D 

Componente Curricular: Matemática Entrega: sem envio 

                                                                                                                           

Matemática      Segunda- feira 

Povos indígenas atualmente 
O censo demográfico de 2010 realizado pelo IBGE constatou que atualmente há no Brasil 
cerca de 817.963 indígenas. Desse total, 502.783 encontram-se na zona rural e 315.180 
habitam os centros urbanos. O censo também identificou, em parceria com a Funai, 505 
terras indígenas, representando 12,5% do território brasileiro. Desse total de terras, em 
apenas dez apresentam uma população indígena maior que 10.000 habitantes. 

Outras constatações do censo a respeito da população indígena foram: 

• Há mais mulheres nas áreas urbanas e mais homens na zona rural; 

• São altas as taxas de fecundidade e mortalidade nas comunidades indígenas; 
 

• Os indígenas que habitam fora de suas terras apresentam baixa taxa de fecundidade e 
mortalidade; 

• Apesar de ter melhorado a taxa de alfabetização, as comunidades ainda apresentam 
nível educacional baixo quando comparadas à população não indígena; 

• Na zona rural, aproximadamente 38,4% das crianças indígenas não possuíam certidão 
de nascimento; 

• 52,9% dos indígenas não possuíam nenhum tipo de renda. 

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/a-populacao-indigena-no-brasil.htm 

Registre em seu caderno cidade, data e matéria. 

 

1) Represente no quadro de valores os números de indígenas que estão destacados em negrito, do 

maior para o menor de acordo com o censo do IBGE de 2 010.  

3ª classe 2ª classe 1ª classe 

Milhões Milhares Unidades simples 

9ª 8ª 7ª 6ª 5ª 4ª 3ª 2ª 1ª 

C D U C D U C D U 

         

         

         

         

 

2) O Censo demográfico constatou, isto é, verificou nessa pesquisa um dado importante sobre as 
crianças indígenas. Você consegue justificar o que esta informação representa: 

Bom trabalho! 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/a-populacao-indigena-no-brasil.htm


 

ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM 

Nome do aluno:  Semana 7 

Professor: Eliane Endo Data: 19/04/2021 Turma:  

Componente Curricular: Inglês Entrega: até 25/04 
 

Exercícios de revisão dos conteúdos estudados desde o dia 01/03: 

- números de 0 a 2.000 

- cores 

- objetos escolares  

 

Exercícios - Google Forms 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMa86C-

OT5mBzHIEb0GvyCp4otjwKPvuY8MJ50IW7R1NnVmA/viewform?usp=sf_link 
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