
 ORIENTAÇÕES PARA O  

3º ANO MANHÃ  
  

  





• O Nino. E olha que ele não pode sair na rua e quer 

brincar! 





Orientações 

⮚ Português 

 

Ficha: “A origem do Sol e da Lua” 

1. Como você imagina a origem do Sol e da Lua? 

2. Como será que dois irmãos acabaram dando origem ao sol e a lua? 

3. Peça para alguém da sua casa te ajudar a procurar no dicionário as palavras do exercício.  

4. Leia a história com atenção. 

5. Agora responda as perguntas.  

 

Lembre se: 

❖ As respostas devem ser completas e você precisa ler a pergunta e a resposta ao finalizar para ver 

se estão combinando.  

❖ Além disso, deve iniciá-las com letra maiúscula e finalizá-las com um ponto.  

❖ Capricha no desenho.  

 



⮚ Apostila de letra cursiva  

1. Complete sua apostila. Veja todas as páginas e faça as lições que você ainda não 

fez e estão indicadas na correção. 

2. Faça a lição das páginas 19, 20 e 21. Esta lição é para você treinar a junção da letra 

“b” minúscula com as vogais. Aproveite para apreciar a poesia de Vinicius de 

Morais.  

 

Lembre-se:  

❖ Você deve usar a parte cinza da linha para fazer as letras minúsculas, copiando 

como está escrito na linha anterior. Faça devagar para que seu treino tenha bons 

resultados e sua letra fique mais bonita. 



⮚  Matemática  

 

Apostila de Matemática 1 - página 39 

• Complete as sequências numéricas. 

 

Jogo - “Come Come” 

• Selecionamos um vídeo e uma imagem para você relembrar, passo a passo, como ele é feito. 

• Lembrando que nesse primeiro momento vamos brincar com nosso “Come Come” para treinar o 

cálculo mental, assim como fizemos em sala de aula. 

• Claro, que após fazer nosso jogo de cálculo mental, você pode criar vários tipos de “Come Come” e 

se divertir com a família! 

 

Para fazer o “Come Come” você vai  precisar de: 

• 1 folha de papel sulfite quadrada 

• canetas coloridas 



 

Seguem algumas sugestões de somas e subtrações para você colocar  no “ Come Come “ 

quando ele estiver pronto: 

 

Somas com o número 10: 

• Você pode usar  dezenas terminadas em zero + 10. 

Exemplos: 20 + 10 = ?         40 + 10= ?          60 + 10= ? 

• Se você quiser dificultar um pouquinho,  use dezenas que não terminam com zero. 

Exemplos:  45 + 10= ?       67 + 10= ?         29 + 10 = ? 

 

Subtrações com o número 10: 

• Você pode usar  dezenas terminadas em zero - 10. 

Exemplos: 30 – 1 0= ?      50 – 10 = ?        90 – 10 = ? 

• Se você quiser dificultar um pouquinho use dezenas que não terminam com zero 

Exemplos: 77 – 10 = ?             62 – 10 = ?         91 – 10= ?  
 
 



• Não esqueça de separar as contas, reforçando com um traço as dobras que estão em volta do 

triângulo que você usou para escrever, como no exemplo abaixo.  

Isso evita que as contas se misturem e os algarismos se juntem,  formando um outro número. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aqui está o link para você assistir ao vídeo que ensina a montar o “Come-come”. Peça para um 

adulto preparar o vídeo para você assistir. Convide-o para assistir com você. 

https://www.youtube.com/watch?v=367Eh1Xh9EQ 

•  
 

https://www.youtube.com/watch?v=367Eh1Xh9EQ


       Você deverá fazer estas lições até quinta-feira, dia 26 de março e quando terminar, 

seus pais enviarão para nós pelo e-mail abaixo: 

 

ef1.terceiro.manha@colegioequipe.g12.br 

ASSUNTO – ATIVIDADES – NOME E SOBRENOME DO ALUNO 

 

      Caso vocês tenham alguma dúvida ao realizar estas lições mandem um e-mail e 

procuraremos esclarecer suas dúvidas. 

      Assim que recebermos as lições realizadas, nós prepararemos um retorno para 

vocês.  

 

      Estamos aprendendo a trabalhar de longe e a cada nova orientação, espero 

melhorar essa comunicação.  

 

      Bom trabalho e um grande beijo para cada um de vocês! 

Lucia e Filomena  

 

 

 

 

mailto:ef1.terceiro.manha@colegioequipe.g12.br


        

 

 

 
SÉRIE 

24 DE MARÇO 

atividades enviadas aos alunos 

DATA DE RETORNO 

de atividades 

realizadas 

3º Manhã 

Orientações para o 3º Manhã - ppt ---- 

LP-L Interpretação - A origem do Sol e da Lua – 3º Manhã 1º 

tri 2020 

26 de março 
LP – Apostila de cursiva 

MAT – Apostila 1 – página 39 

MAT – Jogo Come-come Para se divertir 


