
 
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 19 

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

Data: 29 /07/2021 Turma: 5º ano A, B, C e D 

Componente Curricular:  Matemática Entrega: enviar foto no Watts ou e-mail da turma. 

 

Matemática 

Eventos aleatórios 

 

 

 

 

 

 

 

Realize as atividades do livro de Matemática pág 91 

Tire suas dúvidas com a professora no Meet. 

 

                 Ótima atividade! 

 
 

Assista ao vídeo sobre 

eventos aleatórios. 

Clique na imagem! 

 

 

mailto:carlosrohm@yahoo.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=ytw63q7SgZk


 

 

 

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: aprendendoemcasacr1@gmail.com / carlosrohm@yahoo.com.br 

 

Nome do aluno:  Semana 19 

Professor: JOYCE NEVES  
 professoradearte.joyce@gmail.com.  

Data: 26/07/2021 Turma: 5° ANO 

Componente Curricular: ARTE Entrega: 30/07/2021 

 

PERSPECTIVAS (PONTOS DE VISTA) - DESENHO DE OBSERVAÇÃO 

 

Um mesmo lugar pode ser observado de diferentes pontos de vista. São esses pontos de vista que 

chamamos de perspectiva. Se você olhar de frente, terá uma visão frontal. Se olhar de cima,como se 

estivesse em um avião, terá uma visão aérea. Observe que as três imagens retratam o mesmo edifício, 

é o Teatro Amazonas, que fica em Manaus (AM):  

 
 

RESPONDA NO CADERNO: 

Observando as fotos, você reparou em algo que não teria visto sem observar perspectivas 

diferentes do mesmo lugar?  

 

TAREFA PRÁTICA: 

Escolha um lugar na sua casa e faça um desenho retratando-o de 2 perspectivas diferentes. Pode 

ser um desenho só a lápis, sem colorir.  

-Separe uma folha do caderno de arte para cada desenho.  

-Coloque a data e o tema da atividade. Quando terminar tire uma foto e envie para o email: 

professoradearte.joyce@gmail.com.  

 

Boa atividade! 

 

Fontes: Projeto Presente: Arte. Iavelberg, Rosa, Tarcísio Tatit Sapienza, Luciana Mourão Arslan - 5. ed. - São Paulo: Moderna, 2017. 

http://www.geoimagens.com.br/site/wp-content/uploads/2015/10/BR-AM-2013-04.jpg 

https://i.ytimg.com/vi/BmAdH7Dz-QA/hqdefault.jpg 

https://www.amazonasemais.com.br/wp-content/uploads/2014/08/teatro-amazonas8.jpg 
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