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Em Português... 

● Prefixo e sufixo ● Primitivo e derivado ● História em quadrinhos 

01ª 

Etapa 

          No livro Ápis de Português, à página 142 temos alguns prefixos (termos de 

antecedem) e sufixos (termos que sucedem) em evidência. Logo, leiam as orientações 

fixadas no topo da folha e somente depois, realizem as tarefas 01 e 02 da mesma 

página. No entanto, no item 02 quem falara as palavras do quadro são vocês! Registrem 

as novas palavras abaixo do retângulo verde.  

02ª  

Etapa 

         Realizem a leitura de um trecho do livro “Marcelo, marmelo, martelo e outras 

histórias” que se encontra na página 143, realizando o que se pede nos itens A e B 

da tarefa 03, bem como efetuem a leitura do quadro exibido na atividade 04, atentando-

se ao sentido dos prefixos e sufixos de cada uma dessas palavras.   

03ª  

Etapa 

        Na página 144 temos algumas tarefas englobando prefixo e sufixo. Logo, realizem 

as atividades 01 e 02, bem como o desafio, mas esse desafio deve ser feito “em 

família.” E, para se divertir: não deixem de fazer a leitura da história em quadrinhos 

que se encontra na parte inferior da mesma folha. 

Em Matemática... 

● Fração de um número 

01ª 

etapa 

          Na página 160 do livro de Matemática temos algumas atividades envolvendo a 

fração de um número, tarefas 01, 02 e 03: as realizem. Para saber como extrair a fração 

de um numeral, acesse o seguinte link:  

                                                                                    https://youtu.be/Y-joYQ0CjFk 

 

 

 

 

 

 

     Para se extrair a fração de um número basta 

dividir o numeral pelo denominador e 

multiplicar o resultado pelo numerador. 
Ex.: 2  de 15 =   
       3 
 15 ÷ 3 X 2= 
    5 X 2 = 10 

10 


