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(EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto final, de interrogação, de 
exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações e em separação de 
vocativo e de aposto. 

Essa atividade tem por objetivo focar na expressividade e na entonação, uma forma de exercitar a 
habilidade de identificar a função dos sinais de pontuação na leitura e seu uso. 

Exercite realizando as atividades da página 37. 
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(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo.                                            
(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário, as relações inversas 
entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução de problemas.                     

Realizar as atividades da página 24 do “Nosso livro de matemática” utilizando o cálculo mental. 
Neste exercício trabalharemos a estimativa, o valor aproximado, sem fazer contas. 

 Vamos ao desafio? 
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(EF04HI02) Identificar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutindo os sentidos dos grandes marcos da 
história da humanidade (nomadismo, desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação da indústria etc.). 

Como já vimos nas atividades anteriores, as condições de vida levam as pessoas a migrarem para 
outras regiões em busca de uma vida melhor. 

Observe o quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Agora, leia o texto da página 90 do livro “Ápis” Interdisciplinar para compreender melhor a migração 
e responda no próprio livro as questões 7 e 8. 
 

 


