
 ORIENTAÇÕES PARA O 
3º ANO MANHÃ 

 
 



Olá meus queridos e queridas! Como você está Estela?

 

         Você tem um animal de estimação ou conhece o animal de outra pessoa que você goste muito?

Descreva esse animal, nos contando como ele é fisicamente: grande ou pequeno, sua cor, se é 

peludo ou não,  e também como ele se comporta: se  é alegre, brincalhão, bravo, carinhoso. 

 A descrição é uma maneira de fazer o leitor imaginar um personagem, cenário ou uma situação. 

 Para isso você pode fazer um texto que explique essas características, tente encontrar palavras que 

ajudem o leitor a imaginar esse animal.

Lembra da descrição de um amigo que você fez em seu caderno  para adivinharmos quem era? 

 Desta vez, vamos fazer um painel para conhecermos  os animaizinhos que nos acompanham 

ou que nós gostamos de encontrar. Se for possível mande uma foto, ou se preferir, faça um desenho. 

Você já conhece o Nino, vou  contar para você como ele se comporta, quero que ele faça parte 

desse painel.



Orientações

Português

⮚Descrição de um animal de estimação. 

Registre essa atividade no caderno.

1. Não se esqueça de separar da atividade anterior passando um traço 

colorido e escrevendo a data.

2. Pule uma linha e escreva o título: Meu animal preferido.

3. Faça um texto bem caprichado, contando o máximo de características 

possíveis.

4. Faça o desenho num pedaço de uma  folha de sulfite e cole embaixo do 

texto, se preferir pode colar a foto. 

 

  



Na ficha “A perigosa Yara”, tem uma versão dessa lenda escrita por Clarice Lispector e também tem 

partes de versão dessa mesma lenda, escrita por Theobaldo Miranda dos Santos (li para vocês no 

vídeo da publicação anterior). São dois jeitos diferentes de contar a mesma história. 

Preste atenção na maneira como ele descreve as personagens, comparando com animais ou 

fenômenos da natureza. Por exemplo, ele diz: forte como um jaguar, linda como a lua nas noites mais 

claras, já que os  índios vivem muito próximos da natureza. 

Ouça com atenção!  Espero que vocês gostem!

 



Ficha: A perigosa Yara.

1.Você já ouviu falar na Yara? 

2.Existe algum personagem que você conhece parecido com ela?

3.Peça para um adulto ler com você a versão que Clarice Lispector fez para essa 

lenda. 

4.Depois responda as perguntas. 

Lembre se:

❖ Releia a pergunta e a resposta ao finalizar para ver se estão combinando. 

❖ Não se esqueça de iniciar a pergunta com letra maiúscula e finalizar com um ponto.

❖Capricha no desenho e na descrição do personagem. 

Apostila de letra cursiva 

❖  Faça a lição das páginas 22, 23, 24 e 25. Esta lição é para você treinar a junção da 

letra “v” minúscula com as vogais. Aproveite para apreciar a poesia de  Manuel 

Bandeira!

  



   Matemática 

• Apostila de Matemática 1 – páginas 36 e 37.

 

•  Para se divertir:

• Jogo do Mico - Vídeo:

https://drive.google.com/file/d/1HB-_aNwnm-Q-qiJ19ojibuLr27FNmDuP/view?usp=sharing

 

https://drive.google.com/file/d/1HB-_aNwnm-Q-qiJ19ojibuLr27FNmDuP/view?usp=sharing


JOGO DO MICO
Instruções e sugestões

 MATERIAL NECESSÁRIO 

● 7 folhas sulfite;

● 1 giz de cera preto ( pode ser outra cor);

● 1 giz de cera azul claro ( pode ser outra cor);

● 1 tesoura.

OBJETIVO 

● Baixar o maior número de cartas e não terminar com o Mico nas mãos.

NÚMERO DE JOGADORES 

● 2 ou mais.

 



Como Jogar :

● Para começar o jogo, embaralhe as cartas e distribua entre os jogadores, não pode 

sobrar nenhuma. Caso algum jogador receba um número diferente de cartas, não 

se preocupe isso não vai alterar o resultado. 

● Cada jogador deverá olhar suas cartas e colocar na mesa as cartas que somam 50.

● O restante das cartas fica em mãos e o jogador mais novo começa puxando uma 

carta do jogador que estiver à sua esquerda. 

Se essa carta somar 50 ele deve baixar as cartas  para o seu monte. Se não 

formar, o jogador acumula essa carta com as outras que já estão em mãos. 

● E assim sucessivamente o próximo jogador, em sentido horário, repete esses 

passos.

● O jogo acaba quando todas as cartas estiverem sobre a mesa e um dos jogadores

estiver com o Mico nas mãos.



 DICAS:

● O ideal é fazer 55 cartas para ter muitas opções de números, caso não consiga 

você pode fazer 30.

● Ao colocar os números nas cartas, fique atento para deixar equilibrado a variação e 

não ter um número com maior quantidade do que o outro.

● Você pode colocar a soma de 100 para poder baixar as cartas na mesa.

● É importante lembrar que você pode baixar mais de duas cartas para completar a 

soma.

●  Exemplo com soma de 50:

10 + 10 + 20 + 5 + 5 = 50 



Sugestões de números para colocar nas cartas:

● Para jogar com a soma de 50:

           5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

● Para jogar com a soma 100:

5,10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90

Bom trabalho!

Um beijo e até mais.

Lucia e Filó

Observação - você terá até dia 14.04 para finalizar estas atividades e pedir para um 

adulto nos encaminhar.
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