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Leitura: carta pessoal

“Carta de Ronroroso”
Fazer a leitura do texto observando as 
imagens, as letras destacadas, a assinatura, 
o tipo de papel utilizado para escrever a 
carta entre outros.

A carta pessoal é uma mensagem dirigida a uma pessoa para 
comunicar algo ou manter contato. Observe como é organizado 
a escrita:
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Interpretação do texto: “Carta de Ronroroso”

Exercícios 1,2,3,4, e 5a e 5b.

Nessa página iremos nas atividades 1,2 e 3 localizar algumas 
informações no texto.
Na atividade 4 você irá responder qual o assunto da carta 
(aquilo sobre o que se conversa).
Na atividade 5a observar o quadro para ligar as informações as 
frases correspondentes.
Na atividade 5b responder à questão conforme o que você 
deduziu ao ler as informações no início do texto.

Nosso livro de MATEMÁTICA - 3º ano
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“Resolvendo multiplicações”

Exercícios 1a e 1b;
Exercícios 2a e 2b.

Leiam a atividade 1 e resolvam utilizando suas estratégias 
(tampinhas, palitos, desenhos...).
Na atividade 2 utilizem a calculadora para completar os 
quadros, peça ajuda para um familiar para aprender como usar 
(se não tiver calculadora, use a calculadora do celular ou do 
notebook), após responda as questões.

Observe a tabuada ao lado.

Cada linha e coluna representa as 
multiplicações de um número.

Olhe a primeira coluna e a primeira linha, 
começa com o número... 1 então temos a 
tabuada do 1. 



  - Segunda coluna e segunda linha temos a 
tabuada do 2 e assim sucessivamente.

Ema algumas linhas e colunas os 
quadrinhos estão em branco, faça seus 
cálculos e complete com número faltante.


