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(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras 
básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 
vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso. 
 
Na atividade anterior, vimos que as notícias são escritas em uma 

linguagem mais formal. Relembre este estilo de escrita realizando 

a leitura do quadro ao lado. 

Agora, realize as atividades das páginas 58 e 59 do livro “Ápis” 

de Língua Portuguesa. (Se necessário solicite auxílio de um 

adulto) 

 

DICA: As gírias são utilizadas em uma linguagem mais popular, 

informal. Geralmente, em textos publicados para o público em 

geral, utilizamos a norma culta, a linguagem formal.   
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(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou 
pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua 
análise.                                                                                                                                                                                                                                                  
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. 

Em uma de nossas aulas on line, vimos sobre a importância das vacinas para nossa saúde. Hoje, 
vamos realizar a página 40 do “Nosso livro de Matemática” que trata ainda deste assunto. 

DICA: Na letra A do exercício, conte do maior para o menor e anote se necessário para não se 
perder. Exemplo: de 1000 em 1000 e anote o total, depois de 100 em 100 e assim por diante até 
chegar na resposta. 

          Na letra B, observar nas respostas da questão anterior qual o maior número e relacionar ao 
posto de vacinação. 

           Na letra C, realizar os cálculos de adição. Se necessário, coloque os números em casas 

decimais e/ou utilize materiais concretos. 
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