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Instruções
Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os
professores as avaliem.
Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las.
Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem
precisar copiar os enunciados e figuras.

Vimos que a carta é um dos modos mais antigos de comunicação entre as pessoas.
Antigamente, alguns familiares moravam à distância e se comunicavam por cartas.
Hoje em dia, esse meio de comunicação, foi substituído por: bilhetes, e-mail, celular, sms,
facebook, Instargan, menssager... graças ao avanço da INTERNET.

Principais elementos da estrutura de uma carta

INÍCIO

Local – nome da cidade de onde envia;
Data – dia, mês e ano;
Saudação – cumprimento;
Destinatário –para quem se escreve.
Assunto ou mensagem principal da carta.

MEIO
FIM

Mensagem de Despedida;
Remetente – nome de quem escreve a carta.

Uma carta pode conter diversos assuntos tais como: saber notícias de
alguém, trocar ideias, contar uma novidade, enviar fotos, receitas, poemas
ou até mesmo tratar de assuntos atuais...
Agora leiam a carta, enviada pelas professoras, para vocês!!

São Paulo, 06 de abril de 2020.
Olá, Queridos Aluninhos do 3º ano!
Tudo bem com vocês?
Estamos vivendo uma fase muito diferente e que nunca passamos.
Esse ano é tudo muito novo! De repente, essa questão de todos
trancados dentro de casa e, como num filme de ficção, lutamos contra um inimigo
invisível.
Que horror! Parece que o mundo virou de ponta-cabeça. Muitas vezes as
nossas dúvidas e até mesmo perguntas ficam sem respostas, não é verdade?
Mas isso nos ajuda a repensar e refletir que muitas de nossas
reclamações, tais como: levantar cedo, executar as tarefas, o excesso de lições,
várias atividades extras, falta de tempo para brincar e tantas outras coisas que
costumamos fazer, acabaram por dar lugar a um vazio e saudades de tudo isso.
Agora é tempo para conviver com nossa família, mas visitar os avós e
parentes só de forma virtual, nos permite um tempo maior, de ver o quanto isso é
importante!
Algumas dicas importantes:
 Crie uma rotina - mesmo em casa, cumpra horários.
 Aproveite o período de convivência com a família: no café da manhã, almoço,
tempo para conversar. Conversem sobre tudo o que vocês desejam.
 Ajude os adultos nos afazeres de casa como: arrumar o quarto, guardar os
brinquedos.
 Utilize a boa oportunidade para se organizar, realizar as atividades enviadas
pelas professoras, para desenvolver o processo de aprendizagem com
autonomia.
 Estipule um horário para assistir TV, jogos eletrônicos e até mesmo reinventar
brincadeiras e jogos de tabuleiros ou até usar a criatividade com sucata.
 Lembre-se de lavar muito bem as mãos com água e sabão, bem como as
frutas.
 Ah! Não se esqueça que uma alimentação saudável é sempre essencial para
nossa saúde!
Temos certeza e fé de que tudo vai passar e em breve estaremos juntos
para nos abraçar, conviver e descobrir que as melhores coisas da vida estão em
atitudes simples, como amor ao próximo.
Estamos com muitas saudades!!!
Com carinho,
Professoras

Sentidos do Texto
1) Cada aluninho sublinhará, as partes conforme identificação, de acordo com as cores
do quadro inicial.

INÍCIO

FIM

MEIO

2) Releia a carta e responda ao que se pede.
a) Local e data: dia, mês e ano.
b) Para quem foi enviada a carta? ( Destinatários)
c) E as remetentes?
d) Copie a saudação final.
e) Qual é o objetivo da carta?
f) Copie duas dicas importantes, que você e sua familia, estão pondo em prática.
Depois desenhe.

Sondagem Ortográfica e Banco de Palavras
3) Encontre no texto e copie no quadro palavras com :

ç

4) Forme frases com:







convivência
certeza
você
abraçar
almoço
reclamações

c

Produção de Texto
Agora é a sua vez! Escreva uma carta para um dos colegas sobre o assunto que quiser.

