
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 11 

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

Data:21/05/2021 Turma: 5º ano A, B, C e D 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega: foto da produção da Crônica: “No ônibus” 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 

Gênero textual: Crônica - Produção de texto 

Atenção!  A chamada via WhatsApp ou Google Meet. 

Estaremos conversando sobre a produção textual.  

 

Leitura e interpretação no livro de Língua Portuguesa do 5º ano – Ápis - nas páginas: 68 a 69. 

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

E.M. “Eng. Carlos Rohm” – Unidade I 

Ribeirão Pires, 21 de maio de 2 021. 

Produção de uma crônica com o assunto do cotidiano: “No ônibus”. 

Sugestão: Você poderá editar usando algumas das ferramentas tecnológicas. 

                                                                                                                        

   Bom trabalho! 
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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 11 

Professor: Eduardo Data: 21/05/2021 Turma: 5º A, B, C e D 

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

profeduardocarlosrohm@gmail.com 

 

                                                                  Bom dia pessoal 

 

  A atividade de hoje é muito empolgante e desafiadora, nós vamos brincar de “Cabra Cega”. Para 

realizar essa brincadeira você terá que escolher um cômodo da casa, que pode ser a sala, o quarto 

ou até mesmo o quintal, mas para brincar em ambientes mais abertos como o quintal, devemos 

tomar cuidados para evitar acidentes. Vamos precisar de um lenço ou um pedaço de pano para cada 

participante quando forem pegadores, que será usado com venda para tapar sua visão, se todos tem 

a sua venda, não precisamos compartilhar quando trocar o pegador. Todas as pessoas da casa 

podem participar da atividade, mas sempre brincando e se divertindo com segurança. 
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                                                          Regras da atividade: 
 
 
1- Para brincar será necessário apenas um lenço ou um pedaço de pano para cada participante 
tapar os olhos, relembrando que se todos tem uma venda, não precisamos compartilhar. 
 
2-No local que nós escolhemos para realizar a atividade, devemos retirar todos os objetos que 
possam quebrar, cair e nos machucar. 
 
3-A criança vendada vai até o meio do espaço escolhido para brincar guiada por um dos adultos, já 
posicionada ela vai girar três vezes sobre si mesma e começa a andar bem devagar e com cuidado, 
tentando pegar alguém. 
 
4-O grupo poderá se espalhar para impedir que a cabra cega pegue alguém. Enquanto a brincadeira 
acontece, os participantes fazem um jogo de perguntas e respostas, o que ajuda a cabra-cega a 
localizar os outros pela audição. EX.:  Cabra-cega, de onde você veio? ou, Cabra-cega, quem é? 
 
5-Os adultos ou crianças que estiverem participando da atividade fugindo do pegador, devem ficar 
de olho para que a “cabra cega” não se machuque durante a brincadeira, para fazer isso é só avisar 
a criança, se ela estiver indo em direção de algum obstáculo que possa atrapalhar. 
 
6-Quando a “cabra cega” pegar alguém, essa pessoa que foi pega agora será a “cabra cega”. 
 
7-E pronto! Agora é só se divertir e aproveitar a atividade com todos!!!! 
 
 
 
 
                                                      Variação da atividade 
 
 
  
  Nós podemos fazer uma variação da atividade da seguinte forma: 
 
1-Primeiro nós vamos colocar uma venda na pessoa que será a “cabra cega”; 
 
2-Agora nós pegamos um objeto que pode ser um brinquedo, e escondemos em algum lugar do 
cômodo que nós escolhemos para brincar; 
 
3-E pronto, agora é só a “cabra cega” procurar o objeto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE DE HOJE: 

 

REGISTRAR A ATIVIDADE COM FOTOS OU UM VÍDEO DA ATIVIDADE E ENVIAR PARA O E-

MAIL DO PROFESSOR(A). 

 

 

 

 

 

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

 

 

BOA AULA!!! 
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