
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 10 

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

Data: 10/05/2021 Turma: 5º ano A, B, C e D 

Componente Curricular: Matemática Entrega: A professora enviará um link no grupo, para realização de 
atividade.  

 

Matemática  

Valor posicional 

Observe o número 3 em cada ficha 

 

 

  3560                2350              1235             1243 

O valor do número 3 é diferente em cada ficha, pois depende da sua posição. 

3560 
 
 

3000 

2350 
 
 

300 

1235 
 

 
                30 

1243 
 

 
                  3 

 

Realize as atividades das páginas 40 e 41 do livro de matemática. 

A professora realizará vídeo chamada para realização das atividades. 
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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 10 

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

Data: 10/05/2021 Turma: 5º ano A, B, C e D 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega: Registro de uma descrição: palavra/objeto 
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 

 

Língua Portuguesa     Segunda- feira 

   

 

Atenção!  A professora irá descrever um objeto para você adivinhar na chamada via 

WhatsApp ou Google Meet. 

 

 Registre no caderno e envie a imagem dessa atividade para a professora 

E.M. “Eng. Carlos Rohm” – Unidade I 

Ribeirão Pires, 10 de maio de 2. 021. 

Língua Portuguesa 

Observe o exemplo no livro página: 54. Pesquise e registre em forma de descrição uma 

palavra/objeto de acordo com a variação linguística de uma região. 

 

Bom trabalho!  

O substantivo descrição se refere a uma exposição oral, escrita, visual ou gestual, 

apresentando com detalhes as características de um ser, objeto ou lugar.  

Você irá assistir ao curta metragem: “Perfeito” de Maurício Bartok /audiodescrição. 

https://www.youtube.com/watch?v=kC3V0IrdKK0 

 

 

 e faça um experimento, feche os olhos e escute o vídeo e depois assista sem a descrição. 

observe a  descrição de um curta metragem para as pessoas que não tem a visão.   

 

Você observou que no diálogo dos personagens da crônica: 

“Comunicação” faltou uma descrição mais detalhada do “alfinete de 

segurança”. 

Leitura e interpretação no livro de Língua Portuguesa do 5º ano – 

Ápis - nas páginas: 52 a 54. Iremos abordar mais um pouco este 

assunto que contribui nos gêneros textuais as formas de linguagem 

na comunicação. 
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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 10 

Professor: Eliane Endo Data: 10/05/2021 Turma:  

Componente Curricular: Inglês Entrega: até 11/05 
 

There is & There are 

 

A expressão formada pela palavra there + as flexões do verbo to be serve para falar que há, existe algo ou 

alguém em algum lugar.  

 

Exemplos: 

There is a bakery near my house. 

Existe uma padaria perto da minha casa. 

 

There are two schools near my house. 

Existem duas escolas perto da minha casa. 

 

* Usamos, então: 

 

There is  (existe) – para falar de pessoas ou coisas no singular. 

 

There is a book in my school bag. 

Existe um livro na minha mochila.   

 

There are  (existem) – para falar de pessoas ou coisas no plural. 

 

There are two pencils in my pencil case.  

Existem dois lápis no meu estojo.  

 

* Podemos, inclusive, fazer frases negativas: 

 

There isn’t an airport in Ribeirão Pires.  

Não existe um aeroporto em Ribeirão Pires. 

 

There aren’t cinemas in Ribeirão Pires. 

Não existem cinemas em Ribeirão Pires. 

 

 

Exercícios - Google Forms 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel_ZRKeAJG__q1Hw3Ln790xyP9iiX2AIesvPtfHuMuv4uoGA/

viewform?usp=sf_link 
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