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Nome do aluno:  Semana 12 
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Data: 24/05/2021 Turma: 5º ano A, B, C e D 

Componente Curricular: Matemática Entrega: Atividade no Google Forms. 
 

 

Matemática 

 

Atividade no Google Forms 

A professora enviará link da atividade no grupo. 

 

 

 

 

Ótima atividade!!!!! 
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Nome do aluno:  Semana 12 

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

Data: 24/05/2021 Turma: 5º ano A, B, C e D 

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entrega:  Leitura de uma crônica (Aúdio ou vídeo) 
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 

Aí vem... crônica  

   

 

 Leitura de uma crônica e enviar em forma de áudio ou vídeo.   

E.M. “Eng. Carlos Rohm” – Unidade I 

Ribeirão Pires, 24 de maio de 2 021. 

Escolha uma das crônicas abaixo que estão no livro Ápis de Língua Portuguesa para realizar a 

leitura. E envie em forma de áudio ou vídeo para a professora.  

“Comunicação” – Luis Fernando Veríssimo, páginas: 42 e 43 

“Uma lição inesperada” – João Anzanello Carrascoza, páginas: 70 e 71 

 

  

Bom trabalho! 

 

Atenção!  A chamada via WhatsApp ou Google Meet. 

Leitura e interpretação no livro Ápis de Língua 

Portuguesa do 5º ano.  

Páginas: 71 e 72. 

      Áudio da crônica: “Uma lição inesperada” 

https://www.youtube.com/results?search_query=uma

+li%C3%A7%C3%A3o+inesperada 
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ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM 

Nome do aluno:  Semana 12 

Professor: Eliane Endo Data: 24/05/2021 Turma:  

Componente Curricular: Inglês Entrega: até 30/05 
 

Para relembrar 

 

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. 

 

Perguntas & respostas 

Para fazer perguntas sobre o que existe em algum lugar, precisamos apenas colocar Is (ou Are) no começo 

da frase.  

 

 



Exemplos: 

 

Is there an eraser in your pencil case?  

Existe (tem) uma borracha no seu estojo?  

 

Are there colored pencils in your pencil case?  

Existem (tem) lápis de cor no seu estojo?  

 

Como responder as perguntas?  

Exemplos: 

 

Is there a ruler in the picture? (Existe uma régua na imagem?) 

Yes, there is.  

 

Is there a pencil sharpener on the picture? (Existe um apontador na imagem?) 

No, there isn’t.  

 

 

 

Are there notebooks in the picture? (Existem cadernos na imagem)? 

Yes, there are.  

 

Are there paper clips in the picture? (Existem clips de papel na imagem?) 

No, there aren’t. 

 

Exercícios - Google Forms 

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

6VMqgUEXTOwbJBpFU_ZDIRnMsDyY0DnB65MfIFfHK4vw/viewform?usp=sf_link 
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