
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: 14/05/2021 Turma: 5º ano A, B, C e D 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega: foto da atividade de “Descrição” via e-mail. 
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     Sexta – feira 

 

 

Esse registro poderá ser enviado até o dia 17 de maio na segunda-feira. 

E.M. “Eng. Carlos Rohm” – Unidade I 

Ribeirão Pires, 14 de maio de 2 021. 

Língua Portuguesa 

Através dos conhecimentos que você aprendeu nesta semana. Faça uma “descrição” sobre sua 

“Mãe”.  

Pense na apresentação dessa atividade, forma de linguagem oral, escrita, visual, poderá usar 

ferramentas tecnológicas como: Word/PDF/Google Drive e outras mídias. Surpreenda, faça algo 

diferente! 

     

https://www.youtube.com/watch?v=QW933n2bZOA 

                                                                               Feliz final de semana em Família!                      

Substantivo e as palavras que acompanham: adjetivo e locução adjetiva.                     

https://www.youtube.com/watch?v=bb4_gf8oGyY 

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

nas páginas: 59 a 61. 

Atenção!  A chamada via WhatsApp ou Google Meet. 

 

Amor de mãe não tem limite! 

Dias cheios de desafios e bicos. 

Se submete as queixas dos filhos. 

Mas logo esquece ao ouvir seus gritos: 

“Mãe! Mãe!” 

    M.L.S. 
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Engenheiro 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: Eduardo Data: 14/05/2021 Turma: 5° A, B, C e D 

Componente Curricular: Educação Física Entrega: foto da atividade via e-mail. 

profeduardocarlosrohm@gmail.com 

 

 

BRINCADEIRAS E JOGOS 

 

 

        Durante o 2º bimestre estaremos propondo atividades de brincadeiras e jogos populares. 

 

  Existem brincadeiras e jogos populares do brasil que são como patrimônio cultural.  São as 

brincadeiras e os jogos que existem há muito tempo e que, provavelmente, seus pais, avós e até 

mesmo bisavós já os vivenciaram quando crianças. É possível que haja atualmente diferenças no 

modo de brincar e de jogar, pois, com o passar do tempo, as pessoas podem introduzir mudanças 

nessas atividades. 

 

Não se conhece a origem nem quem são os criadores dessas práticas, geralmente transmitidas de 

maneira oral de geração em geração (de pais para filhos). Antes eram jogados na rua, em festas, 

com irmãos, parentes e amigos, atualmente em decorrência da violência urbana e de uma vida mais 

agitada, os jogos são muitas vezes substituídos pela televisão e pelos entretenimentos digitais. 

 

                                    

                                                             BRINCADEIRAS 
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                           BRINCADEIRAS DE CRIANÇA 
 

 

 
A obra em destaque retrata o brincar na arte. Ela chama-se JOGOS INFANTIS e é de Pieter 

BRUEGEL, mais conhecido como O VELHO. Famoso artista holandês do séc XVI, pintou esse 

quadro em óleo sobre painel de carvalho no ano de 1560. Hoje está no acervo de Viena. 

 

 

 ATIVIDADE DE HOJE:   

 

 – Realize uma atividade representada no quadro de Pieter Bruegel e uma que você conheça e 

goste de brincar, depois registre em fotos ou vídeo de você brincando com a família ou 

amigos e envie no e-mail do seu professor. 

 

EDUARDO: 5º ANOS A, B, C e D   profeduardocarlosrohm@gmail.com   

 

 

 

                                                           BOA AULA PESSOAL!!! 

mailto:profeduardocarlosrohm@gmail.com

