
 ORIENTAÇÕES PARA O 
3º ANO MANHÃ 

 
 



 

    Assista o vídeo com as orientações e a leitura.

https://www.youtube.com/watch?v=_YlGus3qJu0 

https://www.youtube.com/watch?v=_YlGus3qJu0


Orientações
⮚  

Português

 Aruaná – Origem dos Karajás e outros povos 

⮚  Acompanhe a leitura da lenda

⮚  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. 

⮚  Agora responda:

• 1. Quais os personagens dessa lenda?

• 2. Qual o principal conflito?

• 3. Como se resolve esse conflito?

 
1.  



 Ortografia 

⮚Você lembra do quadro que fizemos com as possibilidades de uso da letra “G”?

⮚Releia o registro coletivo que está colado em seu caderno e escreva exemplos de 
palavras para cada sílaba.

⮚Responda as fichas:

• O uso da letra “G”. 

• O jogo dos sete erros - para você não esquecer da escrita das palavras que 
possuem as sílabas: QUA, QUE, QUI, faça a correção do texto.



    Matemática

• Trabalhando com dinheiro

⮚Você compreendeu o que significa o troco?

• Faça a ficha:  “O que significa troco”  para fazer uma revisão.

⮚Apostila 2 – páginas 9 e 10.

  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. 



⮚Jogo: “Ganha quem zera primeiro”

• Dessa vez vamos relembrar as regras do jogo que brincamos em sala.

• Estamos enviando as instruções de como fazer um dado caso você não tenha um na sua casa. 

Selecionamos um vídeo e uma imagem para ajudar vocês nessa confecção.

• Nesse jogo vamos trabalhar  o uso da subtração ( conta de menos -).

• Use a estratégia que você se sente mais seguro para registrar as contas na folha, e se conseguir 

fazer os cálculos mentalmente também pode.

Materiais:

• 1 Folha de papel 

• Lápis

• Borracha

• 2 dados



⮚  Jogo: “Ganha quem zera primeiro”

Como jogar:

• Você pode jogar em dupla ou individual, se for em dupla uma folha por dupla, se for individual uma 

folha para cada participante.

• Para iniciar o jogo vamos colocar o número 100 na folha;

• Em seguida jogar os dados. Assim que os dados pararem subtraia o valor dos dados do número 100.

       Exemplo:       Valor que saiu no dado = 9

                               100 - 9 = 91

•  Ganha quem chegar no “0” primeiro!

Sugestões:

• Se você tiver pouco tempo para jogar, pode iniciar o jogo com um número menor. Exemplo: 50

• Se você achar muito difícil  jogar com dois dados, use um só.

Esperamos que vocês se divirtam e aprendam estratégias de cálculo de 

subtração!



 Em breve enviaremos um retorno das atividades que vocês nos mandaram na 
sexta-feira. 

As atividades de hoje deverão ser realizadas e encaminhadas para nós, até dia 3 

de abril.

Um beijo

Lucia e Filó 

SÉRIE
01 DE ABRIL

atividades enviadas aos alunos

DATA DE 
RETORNO

de atividades 
realizadas

3º Manhã

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

LP-L Interpretação - “Aruaná – Origem dos Karajás e outros 
povos” – 3º Manhã 1º tri 2020

∙ Caderno
03 de abril

LP-E O uso da letra “G”

LP-E O jogo dos sete erros
03 de abril

MAT-SN O que significa troco? 03 de abril
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