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(EF04LP08) Reconhecer e grafar, corretamente, palavras derivadas com os sufixos -agem,
-oso, -eza,  -izar/-isar (regulares morfológicas).
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler  (pressuposições
antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre  as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o
suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais,  recursos gráficos, imagens,
dados da própria obra (índice, prefácio  etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas
antes e  durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses  realizadas
(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser
estendidas para a  representação decimal de um número racional e  relacionar décimos e
centésimos com a  representação do sistema monetário brasileiro.

ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA-
copie no seu caderno de classe a lista abaixo completando com a letra correta



PARA CONHECER UM POUCO MAIS SOBRE O ASSUNTO LEIA O
TEXTO ABAIXO REFERENTE A  ATIVIDADE DO LIVRO PNLD

ÁPIS LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO – PÁGINA 240

ROTEIRO DE PASSEIO:
LÍNGUA PORTUGUESA + GEOGRAFIA

O roteiro de passeio é um gênero textual interdisciplinar que une
Língua Portuguesa e Geografia. Para compreendê-lo, é necessário ler
textos e imagens. Além disso, o usuário de um roteiro deve localizar
pontos de referência para se situar em relação à realidade.
O roteiro de passeio é semelhante a um mapa, porém este é mais
formal. Assim, o mapa é mais objetivo que o roteiro.

ROTEIRO DE PASSEIO
• FUNÇÃO: Orientar visitas a locais desconhecidos;
• DESTINATÁRIO: Turistas e demais interessados em conhecer um

determinado local;
• SUPORTE: Folder, cartaz, arquivos digitais e outros;
• VERSÕES: Impresso (papel) e digital (vídeo ou PDF, por exemplo);
• CONTEXTOS SOCIAIS: Locais de visitação (museus, parques, cidade e

outros).

ACESSE O LINK ABAIXO E ANALISE O ROTEIRO APRESENTADO
https://escolaemcasablog.files.wordpress.com/2016/09/intervenc3a7c3a
3o-pedagc3b3gica-roteiro-de-passeio-versc3a3o-para-o-site.pdf

https://escolaemcasablog.files.wordpress.com/2016/09/intervenc3a7c3a3o-pedagc3b3gica-roteiro-de-passeio-versc3a3o-para-o-site.pdf
https://escolaemcasablog.files.wordpress.com/2016/09/intervenc3a7c3a3o-pedagc3b3gica-roteiro-de-passeio-versc3a3o-para-o-site.pdf


ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

NO SEU CADERNO DE CLASSE, ORGANIZE OS NÚMEROS DECIMAIS
APRESENTADOS ABAIXO NA ORDEM CRESCENTE, DEPOIS ESCREVA COMO SE

LÊ CADA UM DELES

AGORA ACESSE O LINK ABAIXO E VAMOS CONTINUAR
BRINCANDO  COM UM JOGO EXPLORANDO A

MULTIPLICAÇÃO
https://www.atividadesdematematica.com/jogar-gratis/jogo-tabuada-do-dino

A) Responder individualmente às questões.
B) Enviar foto para correção via WhatsApp.

https://www.atividadesdematematica.com/jogar-gratis/jogo-tabuada-do-dino

