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ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM I. 
Nome do aluno: Data: 06/09 a 10/09/2021. Semana

25 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 

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras 
básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 
vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso. 

 
 

O ASSASSINATO DA ORTOGRAFIA 
 

          No meu café da manhã, tinha sobre a meza, quejo, prezunto, mortandela, matega, 
saucinha e iogurte natural. Mas o café estava sem asúcar e eu presizo de uma colher para 
mecher o café. Era tanta coisa que não sobrava espaso na meza. 
          Liguei a televisam e estava paçando o “Bom Dia São Paulo”, onde mostrou como se 
constrói o espaso geográfico. Os home construimdo nos morros, as caza de simento e 
madera. Mostrou que o alco é um produto estraído da canha de asúcar e a gasolina do 
petrólho e... 
          Desliguei a televisam, vesti uma calsa de lam, uma brusa e uma camisa por sima (o 
tecido da minha camisa é muito bonito) e fui andar de bicicreta. 
          Não intendo nada de matemática, mas em português eu sou “fera”. 
 

                                                                                                Autor desconhecido. 
        

Reescreva o texto corretamente de acordo com as regras ortográficas: 
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ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM I. 

Nome do aluno: Data: 06/09 a 10/09/2021. Semana
25 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 

(EF05MA07) (EF05MA08) (EF05MA13) (EF05MA17) (EF05MA19)  
Resolver situações problemas de diferentes campos matemáticos. 

 

Boa atividade       
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