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*Essa atividade será realizada na aula do Zoom. 

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA -  Roteiro 
1 – 18 de maio. 

 

 

Aluno(a):__________________________________________________________________Data:18/05/2020 

 
 

Orientações: 
 

1. Tenha a atividade em mãos para realizar com sua professora. 

2. Pegue seu caderno. 

3. Na dúvida, busque orientação da professora. 

4. Ao terminar a atividade, encaminhar para o e-mail de sua professora: 

3° ano A Professora Laura: laura_castrocosta@hotmail.com 

3° ano B Professora Tatiana: tatipixu1974@gmail.com 

                                                                                                   Bom trabalho! 
 
Objetivo: Localizar informações explícitas em um texto, respondendo por 

meio da escrita, perguntas pertinentes a ele, de forma completa e bem 

estruturada, identificando a tipologia textual. 
 
 
 

 

 

                            
 
 

 
 

  

3º ano - Anos Iniciais  

Ensino Fundamental 

Para reconhecer uma carta, é preciso saber como ela se organiza e 
quais os elementos que ajudam a identificá-la. Uma carta nunca 
começará com “Era uma vez...” nem terminará com “viveram felizes para 
sempre”. Mas como será que podemos reconhecer uma carta e 
identificar suas partes?                  
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*Pegue o seu caderno de Língua Portuguesa e escreva: 

Colégio Integral. 

Curitiba, __ de maio de 2020. 

(pule uma linha) 

 

*Agora, imprima os textos abaixo para recortar e colar em seu caderno. 

Se preferir, pode copiá-los. 
 

CARTA DE UMA JOANINHA COBERTA DE PROBLEMAS 

 

Florestal, 29 de fevereiro de 2020. 

 

Prezado Doutor Bicudo, 

Sou uma joaninha e meu corpo é coberto de pintas. Já tentei de tudo, mas 

não consigo me livrar delas. Tentei até me esconder, mas não tem jeito, 

porque o estojo das minhas asas é vermelho-vivo. Aonde vou, chamo 

atenção de todos e fico até mais vermelha de vergonha. 

Soube que o senhor é um médico renomado e famoso. Não lhe conheço, 

mas gostaria de marcar uma consulta. 

Por favor, preciso ir ao seu consultório para o senhor achar uma solução. 

Envergonhada do jardim 

Joaninha das Pintinhas da Silva 

                                                                 

                                                   Texto adaptado- Clarice Liewellyn.  

 
Pergunte ao Dr. Bicudo sobre animais. SP: Girassol,2007. 
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CARTA DO DOUTOR BICUDO 

   

  Florestal, 04 de março de 2020. 

 

 Senhorita Joaninha das Pintinhas da Silva, 

Seu caso é bem especial. Preciso ler os meus livros de medicina   para 

descobrir uma solução para o seu problema. Se é que existe! 

Aconselho que a senhorita ligue para a minha secretária, Dona  Toupeira, 

e marque uma consulta. 

 Atenciosamente 

                                   Doutor Bicudo 

                                   CRM 1234567890 

                                                                                                   

*Depois de ler as duas cartas, responda com atenção. 

 

1) Quem era o remetente da primeira carta? Qual era o assunto 

principal? 

     (pule 4 linhas) 

2) Quem era o destinatário da primeira carta? 

     (pule 4 linhas) 

3) A Joaninha parece conhecer bem a pessoa para quem ela escreveu 

essa carta? Justifique sua resposta. 

     (pule 4 linhas) 

 

 

 

 

 

                                           Você sabia? 

Carta pessoal: é escrita para alguém que conhecemos e com quem 
convivemos, como um amigo ou familiar. 

Carta comercial: quando é escrita para pessoas com quem temos 
relação profissional ou quando é dirigida a estabelecimentos comerciais. 



4 
 

4) Após ler o texto acima, você acha que as cartas dessa atividade são 

pessoais ou comerciais? 

      (pule 4 linhas) 

5)  Como a Joaninha faz a saudação ao Doutor Bicudo? 

      (pule 4 linhas) 

 
*Você sabia que as cartas comerciais ainda são muito utilizadas em 
nossa sociedade? 

6)  Procure saber se há uma carta comercial em sua casa.  

      * Se tiver, descubra qual é o nome da empresa remetente e qual é o 

assunto. 

      * Faça uma ilustração dessa carta. 

                        

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 


