
 ORIENTAÇÕES PARA O 
3º ANO MANHÃ 

 
 



Orientações

Português

⮚ A origem do povo Kaikuxiana – livro “A criação do mundo e outras 

lendas da Amazônia”

• Leitura da página 39

 

  



  

 Titulo Personagens Local onde se 
passa a história 

 Como começa a 
história

 

A criação da noite
 Boiuna, cobra grande

⮚ Índia,  filha da Boiuna

⮚ Índio guerreiro, marido da 

filha

⮚ Dois amigos do marido

⮚ Aldeia

⮚ Floresta

⮚ Rio

 Quando o mundo 

começou... 

 

A criação das estrelas 
 

 Mulheres (mães)

⮚ Meninos  (curumins)

⮚ Caçadores (pais)

⮚ Avós

⮚ Beija-flor 

⮚ Tupã

⮚ Floresta

⮚ Aldeia

 Houve um tempo  em 

que... 

 

Aruaná - A origem dos 
Karajás e outros povos

 Aruaná

⮚ Iara 

⮚ Boto

⮚ Índia 

⮚ Tupã

 Rio Araguaia

⮚ Na floresta 

 Nas funduras do rio 

Araguaia...



    

Aruaná - A origem 
dos Karajás e 
outros povos

 

Aruaná era um peixe que 
queria ser gente.

 

Tupã transforma Aruaná em  guerreiro e 
ele se casou com uma índia e deu origem 
a vários povos indígenas.

  Nome da lenda   Conflito   Resolução do conflito



  Nome da lenda   Conflito   Resolução 
do conflito

  Novo  
conflito

  Resolução 
desse conflito

 

A criação da noite 
 

 
O casal queria 

dormir, mas não 
existia noite.
 

 
O marido da filha 

da Boiuna foi buscar a 
noite que Boiuna  
guardava no fundo do 
rio. 

Boiuna lhe deu um 
caroço de tucumã e 
pediu que entregasse 
a filha.
 

 
Os três índios 

ouviram um barulho 
vindo de dentro do 
caroço e ficaram 
curiosos. Abriram o 
caroço e a noite 
espalhou-se pelo 
mundo. 

Só que  não 
clareava mais.

 O dia sumiu.

A filha da Boiuna pegou 
um fio, pintou de branco e 
transformou  no cujubim, 
pássaro que canta ao 
amanhecer.

E Pegou outro fio, pintou 
de preto e transformou na 
coruja, que canta à noite.

Assim, separou a noite do 
dia e a terra passou a ter 
noite e dia.

 

A criação das estrelas
 

 

 

 

Não tinha 
muito milho, as 
mães colhiam 
para fazer pão 
para os 
caçadores. 

Mas os 
curumins queriam 
comer pão.  
 

 

Pegaram o milho e 
levaram para as avós 
fazerem o pão.

 

  As mães deram falta 
do milho. Ficaram 
bravas  e foram  atrás 
dos filhos para darem 
um castigo.

Os curumins pediram para 
o beija- flor colocar um cipó 
para subirem e fugirem de 
suas mães.

As mães perseguiram 
seus filhos subindo no cipó.

Os filhos cortaram o cipó 
e as mães foram caindo e se 
transformando em animais 
selvagens .

Tupã castigou as crianças 
e os olhos dos curumins 
viraram as estrelas.



Agora é sua vez de pensar sobre  a lenda!

 

Registre essa atividade no caderno. Não se esqueça de separar da atividade anterior 

passando um traço colorido e escrevendo a data, como no exemplo.

No exemplo, eu escrevi São Paulo porque estou na cidade de São Paulo. Coloque 

o nome da cidade que você está. Não se esqueça que nome de cidade começa com 

letra maiúscula. Coloque a data do dia que você estiver fazendo a lição.

1. Pule uma linha e escreva o nome da lenda como no exemplo acima.

2. Quais são os personagens dessa lenda?

3. Onde acontece a história?

4. Qual é o principal conflito dessa lenda?

5. Como ele se resolve?

6. Faça um desenho para ilustrar a lenda.

  



Matemática 

Procure, em seu caderno, a tabela do Pet Shop que fizemos na escola. 

Vamos lembrar! 

O  que é importante para resolver um problema?

⮚Ler o problema com atenção, pelo menos três vezes.

⮚ Destacar todos os dados que o problema apresenta. Pode usar caneta 

marca texto ou um lápis de cor clara.

⮚Destacar também a pergunta é muito importante. 

⮚ Faça a resposta completa e preste atenção se ela está combinando com a 

pergunta.   



1. Faça o cabeçalho da mesma maneira que você fez no caderno de português.

2. Recorte o problema e cole em seu caderno.

3. Você levou essa ficha com problemas criados por alguns colegas. Para responder, use a 

tabela do Pet Shop que está em seu caderno.

4. Se você notar que falta algum dado ou a pergunta,  complete o que está faltando e resolva o 

problema.

5.  Se você não conseguir  resolver o problema, escreva o que você acha que faltou ou ficou 

confuso no problema.

⮚  







Faça em seu caderno o exercício abaixo.

 Lembre-se de fazer o cabeçalho, como no exemplo, caso você faça esta lição em 

dia diferente à dos problemas. Se for o mesmo dia, não precisa fazer cabeçalho.



Você terá os dias 8, 9 e 13 de abril para fazer estas 

lições. Para isso, se organize como for melhor para você.

A entrega deverá ser até o dia 13 de abril.

Qualquer dúvida pode me mandar um e–mail.

Um beijo grande, 
Lucia e Filó 



AGENDA DAS ATIVIDADES

SÉRIE 07 DE ABRIL
ATIVIDADES ENVIADAS AOS ALUNOS

DATA DE RETORNO
DE ATIVIDADES REALIZADAS

3º Manhã

MAT – Caderno – problemas Pet Shop 13 de abril

MAT – Caderno – resolver as subtrações 13 de abril

LP - Leitura: A origem do povo Kaikuxiana – 
livro “A criação do mundo e outras 
lendas da Amazônia” – pág.39

13 de abril

LP – Caderno – registro sobre a lenda lida. 13 de abril
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