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Segunda-feira 

                 
 

Textos interpessoais 
 

São textos que procuram estabelecer uma comunicação por escrito, com um 
destinatário ausente, mas que em alguns casos pode ser identificado pelo cabeçalho. 

São eles: 

 Carta 

- Redigida na 1ª pessoa do singular (quando individual) e na 1ª pessoa do plural 
(quando coletiva); 

- A linguagem é espontânea e informal quando se trata de um receptor familiar 
ou conhecido; 

- Cabeçalho: indica o lugar, a data, os dados de quem vai receber a mensagem 
e a forma de tratamento; 

- Corpo: parte do texto em que se desenvolve a mensagem; 

- Despedida: inclui a saudação e a assinatura de quem envia a mensagem. 

 Bilhete 

- Texto curto e objetivo, escrito para um destinatário ausente, cuja mensagem 
apresenta característica de aviso, pedido, esclarecimento ou resposta. 

 Convite 

- Texto curto em que devem constar: nome do convidado; objetivo: festa, reunião, 
etc.; data do evento; local; hora e quem convida. 

 Cartaz 

- Texto objetivo, confeccionado em papel grande que se fixa em lugar público. As 
cores das letras e das ilustrações são em tons fortes e grandes, anunciando em 
evento. 

 E-mail 

- Geralmente são textos curtos e objetivos e além de seguir a estrutura parecida 
com a carta, podem ser comparados com bilhetes. O e-mail pode ter no final do 
corpo da mensagem um pós-escrito (sigla P.S.) que indica informações ou 
observações que o emissor gostaria de acrescentar. 

 

Nome do aluno:  Semana 23 
Professor: Mirianne, Mara, Elaine e Patrícia Data: 23/08/2021 Turma: 4° ano A, B, C e D 
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 Copie este conteúdo em seu caderno. 
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Caraterísticas da carta pessoal 

 
Dados do envelope 
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 Segunda-feira 

Resolvendo Problemas 
As quatro operações matemáticas 

   Em seu caderno... 

1) Copie e resolva as operações matemáticas a seguir. 

a)  1.234 +    999 = 
b)  2.798 + 1.110 = 
c)  498  -    299 = 
d)  984  -    696 = 
e)  48  X 13 = 
f)  24 X  22 =  
g)  593 ÷ 3 = 
h)  225 ÷ 5 = 

 

   Em seu livro de matemática na página 108, resolva as operações no seu 
caderno e registre a resposta no livro. 
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