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ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM I. 
Nome do aluno: Data: 21/06 a 25/06/2021. Semana

16 Professores: Suelem, Caterini, Sheila/Felipe e Ana Carolina. Turmas: 5º anos A, B, C e D. 

Componentes Curriculares: Língua Portuguesa. Entregar: Enviar no Email ou “WhatsApp”  

particular da  professora. 

PROGRAMA SEGUE: Atividade de intensificação da aprendizagem 

(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: regras sintáticas de concordância 
nominal e verbal, convenções de escrita de citações, pontuação (ponto final, dois-pontos, vírgulas em enumerações) 
e regras ortográficas. 

 

Leia o texto identificando as palavras erradas. Depois complete o quadro corrigindo-as. 
 

QUEM COBRA TAMBÉM É COBRADO 
 

Depois de um dia de caminhada pela mata, mestre e dicípulo retornavam ao casebre, seguindo por 
uma longa estrada. Ao paçarem próximo a uma moita de samanbaia, ouviram um gemido. Verificaram e 
decobriram, caído, um homem. Estava pálido e com uma gramde manxa de sangue, próximo ao coração.  

O homem tinha sido ferido e já estava próximo da imconciência. Com muita dificudade, mestre e 
discípulo caregaram o homem para o cazebre rústico, onde trataram do ferimento.  

Uma semana depois, já restabelecido, o homem contou que havia sido açaltado e que ao reajir fora 
ferido por uma faca.  

Disse que conhecia seu agressor, e que não descançaria enquanto não se fingasse. Disposto a partir, 
o homem disse ao sábio:  

– Senhor, muito lhe agradesso por ter salvo minha vida. Tenho que partir e levo comigo a gratidam 
por sua bomdade. Vou ao encontro daquele que me atacou e vou faser com que ele sinta a mesma dor que 
senti.  

O mestre olhou fixo para o homem e disse:  
– Vá e faça o que deseja. Entretanto, devo informálo de que você me deve trêz miu moedas de 

ouro, como pagamento pelo tratamento que lhe fiz.  
O homem ficou assutado e disse:  
– Senhor, é muito dimheiro. Sou um trabalhador e não tenho como lhe pagar esse valor!  
– Se não podes pagar pelo bem que recebestes, com que direito queres cobrar o mal que lhe 

fizeram?  
O homem ficou confuzo e o mestre concluiu:  
– Antes de cobrar alguma coisa, procure saber quanto você deve.  
Não faça cobransa pelas coizas ruins que te acontessam nessa vida, pois essa vida pode lhe cobrar 

tudo que você deve.  
E concerteza você vai pagar muito mais caro. 
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ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM I. 

Nome do aluno: Data: 21 a 25/06/2021. Semana
16 Professores: Suelem, Caterini, Sheila/Felipe e Ana Carolina. Turmas: 5º anos A, B, C e D. 

Componentes Curriculares: Matemática Entregar: Enviar no Email ou “WhatsApp”  

particular da  professora. 

PROGRAMA SEGUE: Atividade de intensificação da aprendizagem 

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes 
a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de 
sintetizar conclusões. 

 
Projeto SEGUE (Secretaria de Educação Guiando as Unidades Escolares)  

 

De acordo com o solicitado, responda as questões das páginas 54 e 57 do 

“Nosso Livro de Matemática”. 
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