
 ORIENTAÇÕES PARA O  

3º ANO MANHÃ  



 São Paulo, 27 de março de 2020 

 

Olá, meus amores! 

 Como vocês estão? Estão se divertindo em casa?  

 Confesso que estou sentindo falta de sair na rua para passear, andar com o 

meu cachorro, ir à academia, mas principalmente de ir à escola e encontrar com vocês.  

 Porém eu tenho assistido uns filmes,  feito meditação, brincado com o Nino, 

aliás, o que vocês acharam dele? Também estou cozinhando, aprendi até a fazer 

rocambole,  quando voltarmos para a escola, vou fazer um bem gostoso para comermos 

juntos. 

 Tenho trabalhado bastante para aprender esse novo jeito de estar um pouco 

mais perto e continuar ensinando e aprendendo com vocês.  

 Eu adoraria saber o que vocês têm feito de bom. Que tal responder essa 

carta? 

 Um beijo enorme cheio de carinho para vocês! 

 Lucia  

 

 

 

 



Orientações (27/03/2020) 
⮚   

Português 

★ A criação das estrelas – Lenda de origem desconhecida 
 

1. Releia a lenda que está na página 21, 22 e 23 do livro  “A criação do mundo e 

outras lendas da Amazônia”. Se precisar de ajuda peça a um adulto para ler com 

você.  
 

2. Peça para um adulto te ajudar a procurar no dicionário as palavras:  

• regalaram  

• alarido 
 

3. Com lápis, numere os parágrafos da lenda. 

  

4. Vamos fazer essa atividade no caderno.  

• lembre-se de separar essa atividade da anterior, pulando linha e passando 

um traço colorido.  

• fazer o cabeçalho com a data em que você fizer a lição. 
1.   

 



5. Copie a seguinte instrução: 

a. Depois da leitura, observe as ilustrações e procure o parágrafo em que 

está a parte do texto que o desenhista se inspirou para fazer a ilustração. 

b. Para a última figura escreva: “Final da lenda” e prepare um final para ela, 

inspirado nessa figura.  

 

Observação:  

• Você pode imprimir as figuras e colar em seu caderno, completando a 

atividade.  

• Mas se não tiver impressora, escreva em seu caderno qual é a figura e o 

parágrafo a que ela corresponde.    

 



    Matemática: 

★  Apostila 2 – páginas 6, 7 e 8 - Trabalhando com dinheiro 

 

  1. Leia os problemas com atenção. 

 

  2. Destaque a pergunta, se houver. 

 

  3. Destaque os dados numéricos importantes para resolver os problemas. 

 

  4. Não se esqueça que a resposta deve ser completa e combinar com a 

pergunta.  



 Atenção: 

Você terá até dia 31 de março para fazer estas atividades.  

  

 

Bom trabalho! 

 Um beijo e até mais. 

 Lucia e Filó 

 

 

 

 

 


