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# ESCOLA SEM MUROS: EM CASA TAMBÉM SE APRENDE! 

 LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO – Atividade 25 

Habilidades:(EF03LP12) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais e diários, com 

expressão de sentimentos e opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de 

acordo com as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto.(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando 

compreensão global (EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto 

de interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois pontos e travessão. 

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as 

normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. 

1.Faça a leitura das cartas pessoais de duas amigas e depois responda às questões: 

CARTA 1 
 São José dos Campos, 06 de maio de 2020. 
 

Querida Maria Fernanda. 

Tudo bem com você? Aqui está tudo 

bem, Graças a Deus! 

Como andam as coisas aí em Taubaté? 

Gostaria muito que você viesse me visitar, 

assim poderíamos passear, conversar e eu 

ainda te apresentaria todas as pessoas 

incríveis que existem por aqui. 

Estou trabalhando em uma escola muito 

boa, com alunos maravilhosos! 

Precisamos conversar também a 

respeito do nosso projeto de escrita 

envolvendo os meus alunos e os seus. Vamos 

colocar essa galerinha para escrever! 

Estou morrendo de saudades de nossas 

conversas. 

Aguardo retorno. 

Beijo! 

                                                            

Célia Costa. 

CARTA 2 
Taubaté, 08 de maio de 2020. 

        Amiga Célia 

Estou com saudades de você e espero 

que esteja tudo bem por aí! Não vejo a hora de 

você vir me visitar também! Quero que saiba 

que é uma pessoa maravilhosa e que os 

momentos que passamos juntas são 

insubstituíveis.  Você faz muita falta! 

Quanto ao projeto com as crianças, 

vamos realizar sim!  

Se cuida amiga querida! Que Deus te 

abençoe em todas as áreas de sua vida! 

 Um grande beijo! 

                                                           

Maria Fernanda. 

 

2. A cidade onde está a remetente da primeira carta é: 
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(    ) São José dos Campos. 

(    ) São Paulo. 

(    ) Rio de Janeiro. 

(    ) Taubaté. 

 

3.  A frase que expressa opinião é: 

(    ) Aqui está tudo bem, graças a Deus! 

(    ) Estou trabalhando em uma escola muito boa, com alunos maravilhosos! 

(    ) Vamos colocar essa galerinha para escrever! 

(    ) Precisamos conversar também sobre nosso projeto de escrita. 

 

4.  “Não vejo a hora de você vir me visitar também”. Ao ler essa frase, entende-se que Maria 

Fernanda: 

(    ) Não tem relógio para ver a hora da visita. 

(    ) Está muito ansiosa com a possível visita da amiga. 

(    ) Está ansiosa para que sua amiga receba sua visita. 

(    ) Não quer viajar 

5. Neste momento que estamos passando de distanciamento social, com certeza você também 

deve estar com muitas saudades de um (a) grande amigo (a). Então escreva uma carta pessoal 

nas linhas abaixo para seu amigo, contando um pouquinho de tudo que você está fazendo e da 

saudade que sente dele (a). 

• Não se esqueça de colocar local e data, saudação, nome do destinatário, assunto, 

despedida e o seu nome. 

• E também de utilizar os sinais de pontuação corretamente. 
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