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Nome do aluno:  Semana 27 

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

Data: 20/09 Turma: 5º ano A, B, C e D 

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

Matemática 

Divisão por 10, 100 e 1000 

 

 

 

 

Prepare a calculadora!!! 

 

 

 

 

 

● Realize os cálculos das atividades da página 130 e observe o que 

acontece.  

● Registre no livro suas descobertas!! 

 

 
Ótima atividade!!!! 
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Nome do aluno:  Semana 27 

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

Data: 20/09/2 021 Turma: 5º ano A, B, C e D 

Componente Curricular:  Língua Portuguesa Entrega:  WhatsApp. particular da professora ou e-mail. 

Língua Portuguesa     Segunda-feira 

Gramática na canção Frevo Rasgado - Composição: Gilberto Gil 

Foi quando topei com você 
Que a coisa virou confusão no salão 
Porque _______________, _____________ (parar, procurar) 

Não ________________________(encontrar) 
Nem mais um sinal de emoção  

Em seu olhar 

Aí eu me________________________(desesperar) 
E a coisa virou confusão no salão 
Porque _____________________________(lembrar) 

Do seu sorriso aberto 
Que era tão perto, que era tão perto 
Em um carnaval que passou 

Porque lembrei  

Que esse frevo rasgado 

Foi naquele tempo passado 
O frevo que você _____________________(gostar)  

E ______________e __________________ (dançar/ pular) 

Foi quando topei com você 
Que a coisa virou confusão no salão 
Porque parei, procurei,  

Não encontrei 
Nem mais um sinal de emoção 

Em seu olhar 

A coisa virou confusão 
Sem briga, sem nada demais no salão 
Porque a bagunça que eu fiz, machucado 
Bagunça que eu fiz tão calado 
Foi dentro do meu coração  

Porque a bagunça que eu fiz, machucado 
Bagunça que eu fiz tão calado 
Foi dentro do meu coração 

https://www.youtube.com/watch?v=8WlId3fzFvs  

 

 

Enviar essa atividade via WhatsApp. particular 
da professora ou via e-mail. 

Vamos registrar no caderno. 

E.M. “Eng. Carlos Rohm” – Unidade I 

Ribeirão Pires, 20 de setembro de 2 021. 

Língua Portuguesa 

1) Após ouvir a canção - “Frevo rasgado” 
registre (caderno) e complete as lacunas 
com os verbos em destaque. 
 

2) Qual é o tempo verbal dos verbos em 
negrito na canção?  
 

3) Reescreva o trecho da canção 
observando o glossário. 

                “Foi quando topei com você”. 
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