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# ESCOLA SEM MUROS: EM CASA TAMBÉM SE APRENDE! 
 

LÍNGUA PORTUGUESA - 3º ANO (Atividade 26) 

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. (EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares 

contextuais entre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba 

átona em final de palavra – e com marcas de nasalidade (til, m, n). (EF03LP03) Ler e escrever 

corretamente palavras com os dígrafos lh, nh, ch. (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. Leia a a carta e responda as questões. 

Taubaté, 16 de junho de 2020. 

Querida prima Sofia 

Tudo bem com você? Aqui está tudo bem , graças a Deus! 

Como andam as coisas aí em São Paulo? Gostaria muito que você viesse me visitar, assim 

poderíamos passear, conversar e nos divertir. Mas eu entendo que por enquanto precisamos ficar 

em casa para não correr risco de pegar e nem de transmitir a doença do covid 19. 

Aqui estamos todos em casa, só meu pai que às vezes sai para comprar algo no supermercado e 

já volta rapidinho. 

Estamos estudando em casa, com nossos pais. A escola manda as atividades toda semana. Eu 

gosto de ficar em casa, mas confesso que estou com muita saudade da minha escola, dos meus 

amiguinhos e da minha professora. 

Como sabe eu moro num sítio e aqui tem bastante coisa para fazer. Dá pra inventar muitas 

brincadeiras. Pena que somos só eu e minha irmã, pois devido a pandemia, agora cada um tem 

que ficar em sua casa.  

Mas logo, logo, tudo vai voltar ao normal e poderemos todos nos ver, brincar e conversar 

bastante. 

Me escreva contando como está sua vida aí na cidade. Estou com muitas saudades de você. 

Um grande beijo e até breve! 

Leticia 

                                                                                                                                                   

Remetente é quem escreve, quem manda a carta, e Destinatário é quem vai receber a carta. 
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2.  O remetente da carta é a _________________ e o destinatário é a ____________________  

3.  A) O assunto dessa carta é: 

 Mandar notícias e expressar sentimentos.   Enviar fotos. 

 Enviar receitas culinárias.  Enviar poemas.  

 

B) Releia o texto novamente e marque um X nas partes que uma carta contém:  

(     ) Lugar e data              (     ) Assinatura do Remetente      (    ) Nome do destinatário 

(     ) Modo de fazer            (     ) Assunto da carta     (    ) Despedida     (     ) Estrofe                            

 

4. Leia as palavras, complete com r ou rr, nh, ch e lh  e separe nos quadros correspondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras com R no início Palavras com R no meio Palavras com RR 

   

   

   

   

 

Palavras com CH Palavras com LH Palavras com NH 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Palavras com R ou RR, CH, NH e LH 

___ato ____esto ____apéu Verme____a 

___ odo A____oz Ove____a Gali____a 

Ca_____o Fe____adura ____inelo Cami____o 

_____ede Bu____aco Ni____o Joani____a 

Pa____ede Ba____ata ____uveiro Mi____o 

Fa____elo Bete____aba Abe____a ____ocolate 
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5.   A carta é um tipo de texto usado entre pessoas para que possam comunicar entre si, 

contando novidades, trocando informações, enviando e recebendo notícias. Embora tenhamos 

hoje um número maior de opções de comunicação, ela continua sendo um instrumento de 

comunicação bastante útil.  

Agora é a sua vez. Escreva uma carta para sua professora ou um colega contando como está 

esse período de quarentena, com quem você está, o que está fazendo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


