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ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM I. 
Nome do aluno: Data: 23/08 a 27/08/2021. Semana

23 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 

(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em concordância com pronomes 
pessoais/nomes sujeitos da oração. 

 

ATIVIDADE SOBRE VERBOS 
 

1) Passe as frases abaixo para o passado: 
 
a) Pedro acha a vista do apartamento bonita. 
b) O chefe pode indicar seu sucessor. 
c) Com as grades reforçadas a fera não pode escapar. 
d) Naquele aniversário posso rever várias pessoas. 
e) Os idosos não podem fazer certos exercícios. 
f) Nós podemos comprar outras coisas. 
 
2) Passe as frases abaixo para o futuro: 
 
a) Estamos brincando em casa. 
b) Mamãe comprou um carro novo. 
c) O passeio, ao cinema foi muito legal. 
d) O pintor terminou de pintar a casa no domingo. 
e) Marcelo brincou muito de amarelinha. 
 
3) Conjugue os verbos abaixo no passado e no futuro: 
 

PASSADO PRESENTE FUTURO 

 (eu) ando  

 (eu) compro  

 (eles) falam  

 (elas) fazem  

 (eu) bebo  
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ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM I. 

Nome do aluno: Data: 23 a 27/08/2021. Semana
23 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 

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números 
racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), 
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

 

1) Resolva as divisões abaixo: 
 
a) 17,8 : 4 = 
 
  
 
b) 6,72 : 2 = 
 
 
 
c) 147 : 8 = 
 
  
 
d) 35,7 : 7 = 
 
  
 
e) 23 : 4 = 
 
  
 
f) 66,9 : 3 = 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Boa atividade       
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